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Zuid~Atrik&&ns6he 'Onderlinge' Leven 8~
. ye'rzekenng. llaatsehappij. --LA-N-O-M-ET-E-R-.-

KRNNISGEVINGgeSohiedthier~
mede dat de Raad van 'Voor~.

nemen is aanzoek te doen bij. zjjJi
Excellentie den Gouverneur, om tej .
pro1clameeren dat de ondergeJneld~
wegen in dit distrikt tot hoofdwegen
geproklameord worden en ook dat
zekere wegen, als ondergemeld, znl-;
len ophouden afdeelingswegen te
zijn. " ' "

To&.hoofd wegen te prok:lameereD~
1. De takweg van het dorp Pi~

berg over de plaatsen Rietfontein,; .
Kromme Rim.' of Servitenrs K~

. Vondeling, Kopjes, Avontuur, Mta.) ..
delpost en Halfmanskop tot op d~
24 Rivieren bruggen. ~.. ; "

2. De weg van het dorp Pike~
berg over den Kerkgrond, De Gle~ '.
De Kuilen, Keerom, Pompoenkraaij .
Uitvlucht en Pamond, ,tol ww' hij.
het dorp Porterville bimleu.komt.- \.

3. De weg, &fga&n® vail' a.
hoofdweg voerende vali .~'keni&1'S~
kloof (Greys Pas) naar: ~ Bewi
rivie~.y over ~ plaateéD Bietf(m~ . '.;.'
Wittewater, Rietkloof, G~ -':",:>

tein, Zuurfontein, ~ Adam~ .'
boerskraal, Drommelv~l;' .barai,
kuil, Zoutkloof, Klipfont.eiD. Keráe.j
fontein, Doomfontein, M4pl~
De Plaat en Veldrift ~ den:m9Dcf· ' .
van de Groote Bergrivier ·(St .a.; .
lenabeai). '; :

Te pro~ren dat de voJrnd~
wegen zullen ophouden afdee"
wegen te lijn; . !

1. Van den hoofdweg, leiden~
v&n Pikenierskloof (Greypas) ~
'Groot Bergrivier, oyer de' pIa.ataeq, .
Rietfontein, Wittewater., RletkloofJ ..
Zuurfontein, La.ngewegJ Adam,·
boerskraal, Klipfontein, Doomfon~
tem, K1eiga.t, Melkplaats, De ~.' ' .
en Veldrift naar den' mond ~
Groot Bergrivier (8t. He1enabaai). 1

2 Van den reeds geproklameer" ..
den takweg, leidende VUl den hoqfdi
weg naar den mond van ~'
Bergrivier te beginnen bij RietklOót '.
ali.fu Platkloof en te gaan. tot ~ ,
Zanddrift, aan Groot Bergrivier,'tW
greDB tll880hen dit en het Malm..' ',.'
bury diatri~ over de pl.aataen ~
kloof eb.Zanddrift. '

3. De weg beginnende bij ~
takweg tussohen Grels Pas en 2.~
Bivieren, gaande over de plaa~·

S . . E' ' '6 6E N Middelpost, Klipbanksdrift, JakhaJI'!.L N zaGZAi6 E kloof, Vondeling,· en ServiteUl"l\
'. .' '. . . i,' •• . . kraal en leidende in den hoofdwec

tussehen Greys PBS en Groot Berg-r
rivier .

4. De harde weg, onlangs ge~
maakt in het Zand /eld, leidende
van De Braak, voorbij de plaatsen
Izarskuil, Adamboerskraal, Lange~
rug en Zuurfontein Il86l' een punt
ten oosten van Zuurfontein, da&~
dit deel nu ingesloten is in een van
de applicaties 1i00l' hoofd'Ul6le1f,. .

.A1Ie objecties tegen de prokls-'
matie van ~zegde wegen, moeten
schriftelijk aan ondergeteekende in-
Q'(>wnden worden binnen 9(J dagen,o .
van dat \Im dezes.

Op last,
:\100. J, "LOK,

~ecrt>taris:
Afdeelingsraadskantoor,

Piketberg, 29 'Me~1896.

])é ..Bggên behoeven niet te wor-
OJ.')ptigt om hen v. het Oakruid

De T~ tuD.en even·
"'at«, JIIet .. groad lebracht worde'n

.eUnid ....ut er van zelf at."18eIl ~ ..... iIl ..... i- ....... 1.... _ .. of Ba 8 LOGIES"VOOR BOARDERS.
16·'fOet; wijd. { .BILLI,~KE knncn.,. D~ aa~z?Ck

. . biJ "Van :::iltterts NewSSELS & 00 MPAGNIE' Cottages," Andringastraat, Srellell-~
bosch.

LANeST RAAT KAAPSTAD.

, v.,n~ .• t. . .ondeniret"peftt,moeten
,__,-~.........".,.-----..;_~- aan. den oDde~kende J"Jonden

worden op of voor 30 JunI IU.
,Werka&mheden te aanvaarden na

de September .vacantie .
.N~E.SJC(JTS, VOO1'Iitter.

Aliwal Noord, .'
:S Juni,1896. .

Hoofdkntoor: DA.1lLUfG8TR.tAT. KUPSTA.D.

ROIII £t,700,OOG-lLLia BILseD II ZUID·
APUIA"80J1B IPrICTII.'

. STAATSGYMNASIUM.

DADELIJK na bovengemelde verkooping zullen de Bxeeuteuren
den Boedel van. wijlen M. C. TOERIEN,doen verkoopen.

I. Ervep NOfl.Sen 6, Blok N, te Porterville groot- 400 roeden. Op deze ':rven
Ntll.llll iw~ Woonhuizen, et'II Smids- e~. Wag8DJUak~iu:eJ, en een Kerk met Orgel, Contr'Ole1llrJ,ll
Pl'ft.k8toe1 en i&nken: Dese ErTeU ElJn ftAIl marktplelD ll8l,gen eu dUI in het een- AU(Ur.etlr-uenelrn&l,
traalste deel ~ het dorp. Al de gebouwen zijn onder IJaeren dak. i •

II. Ervkn NOfl. 3 en , Blok U, te Porterville. Eerst genoemde Erf dat onbe.
bouwd is ligt ook aao het marktpleiD. op het andere Erf StaM eeQ net WOOnhuil onder
IJ ,.ren du 811 beide Erven KijD tezamen groot.400 .roeden. Ook een Kapbr. .

VERGEET NIET ZATERDAG,I21 JUNi,
MARTHINUS W. SMUTS,

Prokureur voor de Bxeouw1l1"eIL

Pieter J ..Retief, Afslager. DRIlVI:"

..."'-"....•..ALB I.KNNISGBVING.-Penoon. die W achten
te YetJekema. of leden die 'ftIIICbeO de beIt..atle eri'og

riJ:.. lrCle_ wordeD hmitaerd dat de hoeba 'fao boYeDflenoemde

M·.-.lTS, dezen gesciu~t op.roe--I<.· .... ~IIIP1!dj lUlleD !OtdeD op ~O re.Lf 1. eD dat .u. po~11 oae
.ping van applicánten VOOI" ~ een Bonus fill One JII'tI1 riU. OIlY&Dpll bij ~

d+ betreJdring' van een tweeden ÓJl dehoek III JUNI 189'. Voo...teller. worden yenooh\ dadl$hJk
DOOENT in de WISKUNDE ,aan app)i'" ..... kon. . . .
het ~taatagymDasium_f,e pretorja. , .lJouu .wordt ,ut.gea&eld 'folgeD. bet COIDpoud l11teea, eo W&I de
, VereiJcliten zijn :-BeWijá van .' tepa de ratio van £ I UI. per cent per jaar 0 16 &1. ,oor eie
lidmaataehap eener Protestanteohe
k~k, van goed zedelijk gedrag. .WBLo-Een BouUI wordt betaald foor elk jaar iD getal nil
kennis vali de lands~ en van tullCbea twee tijdperken YUl ood8J'106. '
behO?rlJk af~egde Academische . kUDDen ,erkJ'e8eD WorddD .. n het Hoofdkantoor of .. 0
StudIe ID de 'Wiskunde." of apntacbap.
'8wis £700 p. &. Applicaties

voor 1Julie. k., met de vereischte
stukken aan het Dep~ment van
Onderwijs in te zenden.

Vetl\leréinformat ies .bij

Ds. N. MANSVELT,
Supt. van OnderWiJs,
Veors, vfh Ouratorium.

Departement T. Onderwijs,
Pretoria, 1 :Mei, 1896.

i.1 '

WILLI1M J4AB~B.ALL, 8eeretaria

. ,000 VRUCHTBOOMEN,
de Beste Enropeesche, AmerilUDscb~ en Australlscbe Seortel.

Oil:aralildrerd 811Vrij ....aUOngedierte. h.eleTard mIlCO Vrij a&Il all. Spoor
Prijll 11- t"t 1/9.

DERI KU)(I·<}I'.VIlIO' A '. ~ HF.N, DIl III Dil 01ll8TRUI!!I WOllIUI'.-Alle boomen, (tie
, ..lleu fl'&noo V"ij un uwen Tuin afgeleTard worden. .

PrijZIID, CODditi~ .UI., Uitgebreid. O~ogaa eo a&IlwijzÏllpn Toor deo
Vrul!.t.t~k"reeker doe u.nvmag bij :

E. V. PICK$T'ONE,
CONSTANTIA., WI.tNBERG.

O..1JU_n. il te bekOllU'n hij rit! \i"f roaamAt.e SIxJrw('S' Bo.:J.:vl·lh" .'l'I' •• I\.j .::I
i

BOOFOOKDBlIUZER BEIOODIGD.
PPLIOATJES voor bovenge-

noemde betrekking _voor de
Armenschool te Holpan aan de
VSalrivier delverijen distrikt Barkly
West, zullen door ondetpte8kende
ontvangen worden tot op 8 JUH,
'1896.

,Applicaties moeten vergezeld
wezen van getuigschriften van be.
kWaamheid om in het EngélJoh en
Hollandsch onderwijs te geven, als.
tnE!devan goed zedelijk gedrag en
lidtna~techap van een Protestantsch
Kerkgenootschap.
Werkzaamheden te beginnen op 15
Juli, 1896. .

Swi8 £80 per jaar met school-
gelden. .

. Adres P. J. PEROLD, V.D.M.
Warrenton,

dist. Kimberley.

Gestrand Castle."

..et :Burgemeesters :Bal
••••
O·OSiTUMES.

De h~r DU PREEZ, zal 'bij Publieke Veiling Verkoopen

OP :DINSDAG, 23 JUNI, 1896,
0.. 11UUa. V....

Op een plek op het Strand ongeveer een mijl ten westen van,

"Martha's Point," bij Bredasdorp,
, De Romp, Masten. Sparren, Takelage en Tuig van borenstaand
V aartnig, zooala het nu gestrand ligt een kwart mijl van het strand bij
~lartha'8 Point, met de lading beataande uit:

27,600 ZAKKEN RIJST,
Gpladen tA;! Rangoen voor Buenos Ayi'es en ongevee!' 25 ton Teekho~t,
grbruikt voor Stuwaadje, ook het volgende, dat op het Strand geland 18.
. 4 Booten in uitstekende orde, 54 Zeilen, waarvan. 18,geheel nieuw,

}}t'.>sten-en Varkensvleesch in tonnen, nieuwe Touwen, Kabels, Vleesch
Hl Blikjes benevens Groenten, Beschuit, Meel, Thee, Koffie, Zeildpek,
Vr-rf', Olie, eaz., enz. Een hoeveelheid Teekhout in blokken en planken.

Volgens aanbeveling van de opnemers en voor rekening van wien
het moge aangaan. .

Op last van Kaptein W. GRIFFT.rH, .
THo.llsoN,WATSON& Co., Agenten.

Raad van het Zuid-Afri-
kaansone. yollege.URY-"'~If!oI, ,1a!W, ... )~ , '. ;

Door h$} Gouvemement zal g,*
echieden : ; op aanbeveling w'll
Districta~8ttir$n, die bestaan Iliul~ MURRA Y:S GIF T.
len uit d~ CivieIen <?ouu.ni§sarise~
twee ve~genwoordlgersJ gekoZeD TWEE MUrrayB Scholi(n'8Chap.
door he~' plaataelijk Landbouw~7 '. pen, een Senior en een Junior.
nootec~ap of Vruchtenk1teekenJ~ zullen besohikbaar zijn bij het begin
'feree~g.. . '.' van het volgende academische jaar,

Apph~ten, die niet reeds ~~ 28 Juli, 1896.
zoek g~n hebben, behooren zicb Vormen van aansoek, met alle
du~te ~<;hten tot-den Givielen Co~~ bijzonderheden, kunnen verkregen
missaris t~n hun Distrikt, niet later WaMen bij den ondergeteekende.
dan ZaterP&g,.27 Dezer, na welk:e.~ H. M. FOOT,
datum geen verdere aanzoeken om 'Secretaris.
Stekjes nx>r dit seisoen kunne~
ontvangei[l' w9rden. .~ Onde..,m~zer Benoodi'gd

Sohrif1!elijkiJaanzoeken, reeds g~ 1"~

daan aan! dit Departement,~ sullen VOOR de wijk BosjéSmanspo<>rt,
aan de B~turen gezonden worden/ Venterstad, tegen een Salaris

Een béjerkt aantal Stokken zal .vau £80 p.s, en all_es vrij. Kennis
v?Or. ui~~lii1g in. andere Wijn~ ook van Ho~h ve~ht. ~an·
distrikten! door dit Departement zoek te d~c met. ,get\1tge:Chriften
gehouden worden; waarvoor ter~ voor 14 Juli, é.k., bl]
stond aanzoek behoort te worden' ' A. J. PEPLER, V.D.M.
worden $~ den ondergeteekende. '

i (]HARLES CURREY, ;
O.der Secntuts voor LIDdboDl~

•

&CO

IIAVENBESTUUR ~vanTAFELBAAI.
--------

AAN' KONTRAKTEURS. BENOOOIGO.

TL \ IH:H:-4 WOI',f"nhiermede gevraagd en ~ullen ~n dit Kantoor ont-
\'a.ngcn wOl·den toi op l[.LU'Di\P, 6 Juh, 1896, om twaalf uur voor

L, t "I))'icbwn van Nieuwe Kantoorgebouwen inAdderleystraat.
H"sb'k en Teekeningen mnen ingezien worden aan het Kantoor

\"<tn df'll Architekt, .

ONDERWIJZER met eertifl-
.i . bat voor Publieke School,

Mistkraal, Humansdorp .
£100 en huis., Doe aanzdek voor

INde ~tste twee weken, 1 K'oê; Juni 30. -
in gqooe conditie, moet binneJt; C. MARAIS,

kort kalvéren. liohtgeel van kleur, Secretaris.
witte ·~.'en lieste.n en peD5, hOOK .
op wit t.ngs. de bouten, een wi~. IttUW IfA .. lindCI d
streep op bet blad paar korte knijp" . tIaJ'O"lfti . lUIlWlUlfiilru •

hO~:~eD achut.mecstCl'S en 1 HIERMEDE wordt k{'nnu, ~cgo.
bij \V'ien;ZiJ moge komen v"n . dat de . htlel' ~ toRlS

gelieven k~nni~ t.c, ~cv~n aan den ,.ROW ...~l' .aw~ste~ ~ ~t DSett:
de"geteekende door wren aHe . merne& r van e u ur q
kosten Z1~Uen betaald worden. :ti eo

'.£1 belopning aan den vinder.
~ . 1f..J. LOUW. i

< --I.'

, .!W'__ o ~ I
'f.Ulf_ ..·· 8'~.J'...~... .;"'."111'8 ·CJaIil:fa&ol'l.",~_ftt ...

Verloren of Gestolen.

EDWARD SIMPKIN,
Ulster Kamers,

Groenteplem,
\nn W:I'n \'f'Nll're hij7.0nderheflf'n knnnen verkregen worden,

I),· lJa..Ill(·ll van Twee Borgen v(>()r £1,000 elk moeten met d~n
'[. ,,;. I' IllgedienJ wonleu.

1)P I.aag:st..c uf eenige Tellder hiet lloorlzakclijk aaugellomen.
. T l'II~~erste worden gewerkt op de ennJoppe "Tenders voor :Nieuw

f\.lUtUVI'.

KRntOOI'van liet BaVflJlbe8t.uur van Tafelbaai,
Adderleysiraata Kaapstad, 18 Juni, 1896.

Op last,
P'.IdND, ~retari¥r .

~U&1~ ..;••
" .. ,'"

K. N. TEUBES, B.Al .
48 Buitangracht St., Kaapstad.

PIKETBERG •.

AtdeeliDglradJ (ennisgetiDg.

STELLEN BOSCH.

WED. ECKARD.
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Vast Eigendom, Levende Have, Enz.
-TE-

Achter Hesrioier.Zoutnoier.
In do Afdeeling WORCESTEIL

1in den Iniol\enten Boedel van PIF.ftn WLiI flUL CLO~,U;,

OP DONDERDAG, 25 JU1'fI, A.S.,
Om Halfelf '8 morgenw,

(n)

De Ondergeteekende zal doen verkoepen te plaatse -7
Een zeker J .. Ilf deel of aandeel III de Erfpachtpl.\ats Ratelshoek
gelegen JU \chtt:r Hf;)UlVler, afdeeling Worcester, liet geheel groot
h503 morg n

Zeker t aar: led lTl de Erfpachtpluate Ezeljscht, gelegen alsvorens,
groot alg P r rest :!.u;») IDorgclJ
Zeker half mdi li III dl' El'fp.l~lttplaat!'l Ba VUl.,U1 SkI aal, gelegen als
be\ orcns I d !.;l heel groot 1-40b mUJ gen
Zeker Il lt l.trldcpl In de Erfpacl-t plaats, gede,'lte van lot 1555,
gehéetcn ' De Hrnak" gplegen III Je afdeeliug Rober tson, het geheel
groot d9,~ IUOI glll

Zf'kf!l' "tIIk ~ ond gt>legen al:! hoven g-cJlaamu Zontrl\ el ",berg, groot
11 ++ "I I ICt II

~) Zek I, ,!. kO{ II 10 lilt .lOll' MOlltagll

'cl.ltten groote ZaaIlanden cn ZIJII wel geschikt voor

,,...
U!. 11" ....lll

groet dl klt'IU\Cl
Verd t' ZIII '" rkocht \\ orden ;)\)(I Schapen, 8 Beesten, .j M ~rl·lt'iI,

Zadelpaard, ·Wa~ens, Karren, Ploegen, E~gen, Boerdt'II,lgerecdscbap
HUisraad euz,

J, H. N. ROOS,
}<;eDlg ~urator.

Johns. Theron, Afslager.
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LO'SDEN

t Ju", -\P ..... tc1C!rI'W )--He Ir' hNOI,"",,"'-el
lieMil""ui he In ct. vterde ~k~ 'fau. n llm!:;~m '9OOr dit
Jaar I~ "p"nen "I' :le J Illl zal h r marlt komJn ..
l!O() (lOO "'aa" &1117 llOO UIt ZUid-Afrika.

en \ erder dat
eealge verkeerde
aangaande het doel

lUIJIU.li'IJUW8Cholen te Stellen

onderwljs ouzet boerenz4ue.l
zIJn, dan rueenen WIJ, ~o~t

het geschoeid \\eZI'TI op de vol~nJe
leest, :De Illz{'J zal hemel ken dat wiJ lID
sommige opalebten reeds in dle l1clitmg
"f'rkeDi- doch dat het beeld nog Ul!.tl1-
werkt, nog m praktijk gel>l'llCht lPott
worden Doch we Willen dUldelIJij te
verstaan g~l wil dat het einddoel VIl9- dlt
tItelsel I~ den landbouw van Z~HI-Afrlkll
te bevorderen en niet de gelederen der
!l'< leerdeu en klerken le veratel ken.

1 BoERBN- OF PL \ATSSCHOLEN, In
eeu dnn he, olkt land als het onze uwet
men zich met <kIeme schooltjes tevreden
stellen ell hoewel de boerenscholen niet
volmaakt ztj n, Inch voorzreu ze JU een
algemeen gevoelde De ouders
hebben hunne kluderen
werken als de school UIt

'I",lU een kind IU ztjn
opgeleId Dlet.~ terecht, dan
ouJel>l zeker 1lI1111lander
wijten
t KOl:'1'8CHOLES' OOR

GE'SS

"a II III mj Ulet gc \ aar
lt,! ontaarden. Vew ",uun,,'.,
III oen do p
geu daal te
hl'lI~klwden
wuonteu \ an \Vl! kelUlIIH.""U
leel~1I ZIJl! delle
bot'tenplaatlf zoo,lls biJ
!Ichool to Blauw\,dlel. de
Dal JOmlphat, de
Drakell1lwln

lig cu lfeeft
celle WIJ·

'De ~a}l:kon
kosli!cuol~n

met het
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Hel I~ CII hh)ft t.och ee
ungcllJlUdh( IJ dUI
deu WllkOIDstlgell landuou
meI een inolldJfr \ ol L:1tlJtl
Wat loeWekent eeu elelUen
hongel examen !Il-a1,1 \1)01

WaulrJk, de tiJd Ollzer
de vt)et"tappeu hUIllIer
te \ )lgen kan beter ue$teed 1.. ",....1 ..... '

yl rkrlJgen 'an Ilen
hllllln~8t.elll'nd vt'l'!!lantl
,le oogen geopen.l uan
g~beele IIlH u dOOl aan
ZIjne umgevI~ 'Crilprelden

I LASDBOU\\ COLLEG
\lo aron \\ iJ hezilf met 41e
uvel groote rueel'tlerheHl der

er moot ~ourzlenlng
voor __'Cne hoogl're

hO\l\\kundlge lakken
andel e WoordelI landbou
ge" hehlJeu, \\ aarheeu do
sobt Il hl1llne klU,lel ..lIl
lalldbullwkumUgo

hbnne

I
I "
1
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III Ill, .h~ een zoo,lalllg
gellotl'1l on hot \\ eet te
k" aam gillJlaakt "lJrdt een
In Uil maatschaPPIj In te
\)eHlIklUg u\ nog te klerill
ktmnell verwachtlln dat
denzelfden voet zullen kn
de andt re colleges en
zIch el IIBugewennen dut de
OlllI6r~tt'tlnlllg zal
Doch Wilt heteekent e{ln
pund liteillllg \001 een
afhankelljk h. V,lU <lt'n land
uUzel parlementsleden zIen
UIl een ,Iudel oogpunt aan.
b"p~n IllIt tl~ goe41e zaak
["'I u ~flhouden mag WOlden
li,!

~L1I!!IRLJED.
De wtJlste21 van het O()mpound

stelsel.
De-heer Hay bracht Dinsdag het cotp-

pound stebIel ter sprake In het hllis, en
Wilde dat allef aan de inboorlingen in !Je
compounds verkocht Zo'l} worden tegen UI.·
kooptpriJt!, opdat de Innalil!chapplj geene
winsten mag hebben om uit te deelen,
Het IItel~1 werd door hem met aangevut.
len en daarom is het onnoodig het- te nr-
dodigen. Hij vindt. het echter onwensche-
hJk dat een maatschappij een groote HOm
geld JaarliJks m handen zal krIjgen om te
gehnuken op eene aan het publiek onbe-
kende WIJ&C. De wet zegt IIlechta dat
delle wmsten gebmikt zullen worden
VOOI "openuare doeleinden"-wat die ook
al mogen Zijn. De heel Sauer merl(te
zeer terecht aan dat het een ongehoorde
zaak Ill. dat een maatschappij over eenige
dutzendeu ponden sterling Jaarlij~8 te
he~llIkken heeft, zonder dat 04111 haan er
OOItnaat kraait wat met dl" sommen ge-
tlaan wordt HIJ WIlde hiet te kennen
geven, dat ze voor ongeoorloofde doelein-
deu gebruikt worden, doch daar ze m he-
ait der maatschnppij komen dOOI een wet
des lauds, 18het niet meer dan recht dat
het land ook VBIl tijd tot tijd een vel'81ng
bekomt van de WIjze waarop dat geld ge-
spandeerd WOldt, De beer Hay beeft
Zich ongetwIjfeld onhandig en onvool'-
zichug UItgelaten, en WIJ willen geelle
verschoorungen VOOI Zijne lompheid op-
werpen, doch het bestaan van helt gevaar
mag men niet verbloemen N n de zaak
wo klaar VOJr de aandacht lil gebracht 18
het te hopen dat men wel spoedio mdlen
mogelIjk r;tappen l'.al nemen om de onge-
rijmdheid \Veg te nemen Dc zaak Ir; niet
1.onder hale moeIlijkhedt'D, daal men
nauwelijks het bedrag del winsten per
Jallr o}l deze wIjze vel'kregen l.al kUllnen
ultvllldell Men MI afhankeltJk zIJn \"Iln
de opgaaf del' maatschappIj. doch het be-
staan van deze Z\\ al tghllden hehoort het
neUlen van stappen tor verkrIJgIlIg van de
gewenschte Infol'matle Diet ID den weg te
!ItalIn

L'T'fl'-ZA.iK WIY ptentn VOOl' deo
bUlMOhilder van den

met een meia)\ van 17
gedroat Men :vond se te

toen de DllLn werd opgepakt
1fl~t ut bet hiertoe 11(11;1 komen,
haar nIet pdwongen •• U II

....;;w;m_ Dl4:~lf'egaan,' De mBn hooft erkend ID
, ande,.. kon hull' net maar

GERECHTSHOF. TROEBELEN in RHODESIA
CIVIELE ZAKEN

(Yoor '" dne ~,.,)

DlNSDAG, lG .r~ 1896

JlYol;llGU r' Rroli!1'UTBtTR VAN AKTEl'
De..., aak bemlf d. ~lM( of _hw al dan

Diet rej!ht had 0" o.~t nn bet. vutcoed
nar dj! beenn J D Cartwright & CO han
winkel bebben, lOoder heeronrécllten te beta-
lenl. v~lendll bU onder een 'fr'lJ8teUlng III een
wet vab 1884 De lIII&k was reede vroe(l'eJ' be
bandele\ en de boofdreehtllr willigde bet II&n
_k III. er bihoegende dat de regatrateur
van ~D volkomen Juiai gehandeld had met
de _ voor bot bof te laten komen Geen
order qmtrent k08ten

I'IIJ.KTlJK
De beer H. D Papenfua werd ala Advokaat

toeselaten
MI!WEIlJARJOJ:: ~ ATEi'

Op II&JUOOkvan 81howt Duch&nan kroog
de v.der, naar aanleiding van een rapport van
den m_t.Gr, recht om verbanden te leggell
ten elnide geld te krlJl'8n om zekent door hem
voor d. kIDdeN" gekocbte plaat8en te betalen
ISiIOLvl/:!'\'TE Jlt'F.DEL \ AN WIJl EN Jl \\ ATKI'ISON

Of! aan_k van advokaat Buchanan kreeg de
C1U'Il1.Or nog zet IIlIlAnden tijd om IIJII boedel
I'8llonlDg lD tf dienen, wegell.JJber:waar wet den
ItIrkoop van een plaats ID Ma~trele

I>lI}iDEKJAllIliE aonrxsox
op aansoek van 3lhokaat Tredgold werd

voor een lIolltllking omtrent de overdracht 1'IUl
een plaat.. aan deu minderjarige en diens ge
trouwde &nftW, samen met de middelen tot
betahng, machtlgmg gegel en

KOOll1'8 ~ vo~n8 bet Afidla"d
aan het heerschen m Tarka8tad

IJIt~NDZlJ. KTHN~I'F.J(TKt:R moet gekozen
voor bet, cldkornetschap Heuley Wil

1O~.m,)ro, De ,erklezmg beoft plaats op 23
Steytierville

liANEN bebben zich weder In bet
C"adJ)()k:8cl11l..ertoond waar zu het Jonge gru

verder llIet veel anders doen dan
en vrekken

Jt.I"""" ... v AN AANr,E~ Li;N ID De Been ge Wll.l'ON ,. !lAKEI!
~.I~lIil,tideCJrdemjjnen beperkt, worden er Ol' Advokaat Close 'Toeg om oen verbod van

"emaakt dat de boeken der maat 'Ol erdraoht of ven reomdl~ ..an respondent II

~I'erdracht 'an aandeeien geillown aandeel m bet Globe Diamond MinilIg Svn
van 1 J uti tot en met 7 J uh UI dieate, tlJdeM een a<--tlewegena verbreking '!ln

kontraltt waar dIt werd gewergerd

lt, At'I!IKol \"~( lit It AG li IICblilltOp
net n soort van zaDll' eroem

worden om Rule Bn/w",," on
te nIlgelI AltUM te

ID Ilotel 'Il vergadermg 'an een
ltebollld'SII waar )lOhah e dat er een bestuur

een beslUIt genomen werd om allc
bIJeon te kornelI, lIIeIM loornel dali

aanwettgen Rf', Brl' '1II1UJ zongen
F.1 00111 LONI'F ~8' III KMIJnt het met

,..uu .. ~u,w"r muar slecht te gaan BIJ Co.e
onlBngs een groote Ultgeatntktheld
door Ipnnkbauen opge'Tete I en de

/ hRI'(l/rh zegt dat. een ollde man
IR bet dl.tnkt geboerd heeft thanK

bi' geen ploeg meer ID het land wtl
wl1nt drIe Jaren acbtereen, beeft bIJ
zaad en nog8t 'erloren Een Engol.che

de Cblllnmna, WIeUIl gezin toe en
Bfnllm had dan ook zIJn boeltje

eli ZOII nal1l' de Btad 'ertrekkeu en ZOO
hot 0\ eral, rakende boerenplMtson die
bmlhe mef)r onderbouden kunnen In de
\ an IropltahKten
S~"OBI' heeft 0l' oon "pen oor" ,>ergllLle
boeren ~Ich tegon enn tnl ,erkla.:Lrd ten

ve dllr afdeehng I!ltenbnge Mn eeu Iorug
Ollmtoottnvler gebel on, w"lke tol meeren
door Hwnanadorpcl'll ~ll de heden I8.n
Kloof lOU betaa.ld wordeu Do ctVlele

dIe aan .. pztg IUtI om te hooron
,ool'llel, !lelde dat a.I. UIteIlhnge met
• oor het onderhoud dlJr brug de regee

om het geld hler\ oor noodi!!,
Men h08loo~ rntuuchen petl

het lol plan aan de regeenng te zen
R, ~e/,tJ, wlL3r Wil dit be~ aan ont

dit zeel goed daar een tol slecltts
om UItenbAge 10 zIJn geldgiengbeld

Geduld Ol;> de proef gesteld.
J)e hcol J T, Molteno stelde het ge-

duit! lan het comltk ongelwlJfeld op d~
proef "oen de bIll 1U1tIgaande tle Ronde·
bO>4chkerkglonden bellandeld werll AlII
tegenstander d(ll bIll zoo als ZIJ daal'
t!tllllt had hiJ volkomen recht te vrag6ll
,lat het tl·<lllllj>lll·t ,,)(lr het hUIs moest
l'lIJll li(eWeeHt, doch hl) glllg te ver toen
hij zag d.lt het hlw! tegen hem_ W.IH De
wljU! waal'op hij zIjn nmende~ent
voorl)l'llcht kan DIet veldedlgd worden,
hoewel hiJ het volste recht bad zoo vele
amendementen als hij verkOOIr op w stel-
lt'n Ollvool'hereld kwam hl) Jn het
bUH! t'1l maakte cell huel kleIne
iluderlBgen in cillusuie twee die
aaru der bIll geheel veranderden DIt
\\ I'rd echttJr op eeu zoodanige Wijze go·
daau dat memand el kop of staal t Uit
kon Illaken. Had hiJ ZIJIl pitcht gedaan
eu ZIJIl amemlement UItgeschreven en
voorgelezen, dlln zou Ulemaud III let!! te·
gen te zeggen hebben gehad. Het gevolg
van zlJue om;!tandlgheden 18 dut hiJ zijne
kallsen van glagen onemdlg vermmderd
Zl"t

OilS l,ezwaar t~g"'ll de IJiII Ilf wdbe-
keilt! en eell\uuchg, namelijk dat de
kerk te Rondebollch te ,cel (ongeveer
;£ 10,0(0) \ "Ol haar recht van grazen
(ellen £20 pel' jaal) krIJgt, en dIt be.
zwaar IR gegrond op het gevoelen van
een IMntal mvloedllJke lUW'Ouel'l! van
Rondcbosch Wegenll eell mIlIVeratand
k\lam de petltle tegen de bill te laat
VOOI het IItllect CO III Ite, doch dIt 18geen
retlen waarom eene ,el'llndel1ug Diet uog
gemaakt kan WOl den.

Spool"Wegverbindlng met Natal.
In de lltad bevmdt ZII h thllM een

depQtatle UIt Koksla,l, (jllk" aland Oost.
Illet het doel de l'6gl'elmg te doen be·
slUIten een spoorweg te laten h..JUwen
van In(hVt' o~el Kokllta(l, C.yuesdal~ naaJ
Plt·termarltzhul'g De lengte del hJn
zal ,nl mIJl ZIJn, waanau tiO miJl op
1\atal8 bodem zal zIJn Eene vluchuge
opmetilig III reet!1I gemaakt. en men 1Algt
de liJn zal lUet eene dUI'e wezen De
hJn zal nOOit nader dan I!O mijl aan de
zee komen, en zal gaan door een ~tleek
vruchtharen grond (zoo lIeggen de deputa-
tIe leden) goed bevolkt dOOI }<~tllOpeanell
D~re Ilh'6ck land 1.a1 dan een ~cheldll1g
maken Ill!lschen lhl kaffel'8tammoll lang!!
de kust aan de eene ZIjde en de Blllmt()8
aan de alldere Een maatschappIj IR ge-
WIllIg de liJn te bou'I\eu De regeeilUg
scblJnt lllet onvl'lendellJk g8tlllld

wordt gemeld dat cr o'er
mooIe regene gevallen ZlJII

'UI Pnom Albert kwam VrIJdag
loet 8neeuw op de top Uil den berg-

de Kaapst.a&chc tak van den Afri·
£75 gege\fJn heeft ter U1tdoohng

de annen til het dlstnkt (tlO wordt aan
kleurilllgen gegevell) en dat de afdeebllfl8'
de regeerlllg 'erzocht beeft :lOO zakken

kool1P, lOO zakken ha, er en [JO gant te leenen
aan (loeren III bet dilltrikt om na den oogsttIJd

ê gege~en te worden Men boopt dat de
nng a"o bet ~erzoek zal \Oldoen daar ook

I O8IIelbaal en Ge0!Je graan op die 'oor
waarlde !feioolId IJ! -ElIIdel[jk begint men er

~

g nldlg te worden dat er nog geen UegJn ge.
t wordt' met deu apoorweg

E ~ KO~TlIAJ!T-Ean verhanl omtrent den
hee'1Hammond, een der \ler boog\flrradOl'll, doet
sedert ealllgen tIJd de roude door de koloniale
blad~ Toen hU wegellll :r;lekte III de huurt der
KII& tad gelogeerd WIUl vroeg elln vnend hem
of h t Illet, CI'1lta.ndlg'oor bem zIJn zoo om met
de n!\I'olgende boot llaar Amenka te vertrek
keil •Neen, autwoorddc bil daar kan ik
met I aan dellk,lU Ik blUf bit de reat eell
yan~etl aet 1l00lt dlln spat Maar wat zei
Man IdJig kapltem Brabant, toen bU be\ debat
OHI Chache Leonard met een regh u.rdlglllg
'an Idlenl dl'OlJpartlJ doot? Geen man die
zIJn )ventand bIJ mekaar heeft gaat terug naar
een plek \\'1\8.1' stmf hem wacht: Dat. bet
ondenchetd Een 'iBnkee liet nooIt den spat
een Brabant, met zIJn kll:PltemllChap eu &I acht
bet lvaanzlDnlg om alM Je met blu,en m bpt
vcrdhot komt, ,,,d den Bpat to zetten

Ets VREEMD RF.rof~. -In OOn ecbtllCbel
dmgllzw WUI' ell!Chel'6llhaar eiech ol' 0\ e!'lpel
grar.tde dat door baar DllUI milt twee KOl'lLllna
melden gepleegd zou ZIJn, gaf rtlChter 'pre.ldellt
Lantenoo te kennen dat bn op de geturgenu der
oold!, melden vol~en8 de koloniale wet de echt
110helding moest uItspreken, lDlI&I' dat er pun ten
IU d, Z8I\k waren dIe dell IIChUlI kondell bebboll
&Is ",are alles overlegd spel twracblOn twee ecbte
hedjjn Vllnwelke elllCberes getuigd had dat zu
zam+n een onpleulertg let'en hadden geleld Zeer
mogelIJk, lDlI&I' wat ons trof was dat de rechter
b&ll iet. OllwllJU'llCbnnlnk8 noemde dat een wel
opgevoed mali met een ordentelIJke vrouw ge
tl'ouwd, plolZll)r ID Koranna melden zou bebben
Dit ~enunert ons aan een Ultspra&lt 'an rechter
-la~r 811' Bidney--'sblppard, volgenl wten
lemlliDd dlo beweerd werd op een tud dat zIJn
vro~ Villi bern verwIJderd W3ll '-un dienstmeId
een ~n te bebben gege~ en een, an Je grootste
Don Juana",moest zIJn geweest, als wo lete waar
konjiElJo

~ rij staatsche Volksraad.
[&ut", "I'gramnu",]

Een bela.ngrijk en leerzaaDl debat,
De tweede lezmg van de bill liln den

heel ThelOl1 op 8choolzaken I" ?'ontler
oppollltie door het hUUI aangenomeu, en
de bill 7.31 heden naar het select comité
op ondel'W1Jszakon \ el wemn worden
Het doet OM groot genoegen (ht te kun-
nen melden, daar we meenen dat het
oen lltap III de rechte rIchtIDg III Waar·
tlChlJnllJk l.al de bill met tht Jaar nog
\\ et wordeu, uo<;h het kan geen kwaad
~Jlle zoo lIlgTIJpenue verandering eel'!!t
goet! te overwegen en de stem van htlt
volk er mer te vernemen De heer
Thel'o. ontvmg welverwenden lof ,an
de hppen van al onze voornllllmste par-
lementelecien HIJ heeft veel '1\ el k eu
hJ!l allO de zaak besteed eu het land
zal hem dankbaar zIJn VOOI wat hiJ III

dellen gedáan heeft. We hopen de dlB-
CU8S1C zal met aandacht en belangstel-
hng gelereu \\orden, daar 'l"ele gl,'ootc
zaken aangeroerd wordeD We hopen
later meer dan een Ihel punte u te be-
spIeken.

EEN YERKEERD BESLt:-IT

fllsn rs li) JD I-De volksraad beeft
betle;~Dllmldctau met B tegen lIJ .temmen een

"erw,onJen 001 bet recht om etgendom
tot llnrgeI'1l I'an !jen staat

IN DEN YRIJST AA T

srEIS, lij Jesl-De ~ heeft bet
KIlJn'feld aanl1enómen om een comIté

stellen tot herzleomg der grondwet, ID
dat UItlanden neh kUDJIeu '-ten

QAI'llIlUlJaee'ntDna een verbluf van ~e JlU'IIn

GEV ANGENBN.

lA 16 Jcsl-De eel'llte volbraad
!tet rapport. I'an den tronk Inspekteur

notdicatle aangonomen en een t-Iult 18
dat de regeenng de gen.n8D DIet

UOtiltl \AS \\LIUJIi ~ cox
Op aanzoek \&11 adwkaat Watenne)er kre

gen de executeurs verlof om een hUIllJIOvoor
de wednwe op den grvnd I an hel eigendom
van den boedel te bou wen en hiertoe door een
verband middelen te bekomen

lflSOERIAIUl E \A.'i Al!

op 1'!lrzoek 'an advokaat Sea.rle werd aan den
vader macbtlgJng gegtn en tot eell actIe tegen J
J Nel, ten eiude geld te bekomen door de
grootmoeder van tien mmderJange aan gemol
den Nel gege,en om voor bWU'klelnzooll IR het
voogdllfondK te .I.ooten welk laatste met 11'1\11

~bled
""F.ltEL "S \\ IJl ES t IKIEIl

Op Aanzoek ,a.n ad. okaat Graham ...erdCll
de execnteun! gemacbtigd um zeker • .:\I1tgoed
m dell boedel te 'orkoopen dat heeltemaal on
g~hlkt Wal! OlD te lHIw,JOellal. er mcta aan
gedaan werd Over den pru~ lDOCMtdo meester
geraadpl3elld worden

KiIXI",,Jli rs ,\" I.flt w t:Jjl lit 11.E"

Adv,)wt Grabam I'oor appellant &d.o' ant
Shlcl ~oor de kroon Eell app' I lan een Uil
.praak 'lW den ruagllltra.'\t 'Bn Oudtshoorn
waarbU appellallt vel oordeelt! 11'l1li tot u.s lOMn
den voor bet stelen I'an tI' oe ,ogeLotrulJ!l'eeren
Appell&nt had twee loeren In hnl8 gehad (lil

deskuDdllJen hadden gezegd da.t dIe voeren
bohoord"n Mn zekeren ,ogel waar "If 'oeren
• an g6lltolen warell maar er Will! geen bewU8
da.t tie alldel Il drie In appellant s be:<lt wi1r"n
gew_t en bilt \11l1li de I nr.ag ID hoe \ or men
anll de I erldaring der dt.'l!kulldtgen vertrou
won kon IIChenkt!n AppelIani ti broeder had
getutgd dat hU appellant twee 'eoren had ge
geveu maar geweigerd te zwer.,n dat het
dezeUde warell die bIJ appellant gevooden wa.
ren De hoofdrechter IIIBII van oordool dat
de zaak te tWllfelachttg wu om bot app. I
met toe te wuacn en rtoehter MlWidorp
(recbtElr Bucbanall WlUl weg) kon ~Ieh lIIet
begrupen hoe de mltgl"traal zoo n Ulhpraak
doen Iroll

Hof • erdMgd tot gtsterell

GISTERE~

HS \!V,JHlIIUI. 1I1"II!A\K
Rechter ]If :wodorp OlwtO meldlllg • an lIJf

echapendle. en dIe \ oor deu ruugt,.trallt van
C&ledon kwamen, 011 wa.anan na hct hoor"tl
der getIllgen een&- t __UI eel1 'II --als getmge
optrad tegen de andere waa.1'\1l1l toen dne
veroordeeld WlU'OO Het wu baar getutgent8
die do dne er ID btfti geholpen en daar lIJ
nllJt ontsl"gell ww! moest het "annlII 'ernle
tigd worden

PR~KriJJt
De heer A J Owon w"rd als procureur

toegelaten
~(llIlOt lOEIl" Knl "~r ~I F. IIH EEIUS.

Advowt Maar!e \OOr clllcber adloWI
Shlel • oor • erwoorder tAll! \ ool'8tel om de
regeenug op te roepen haar reden te geven
waarom zekere procbuulltl~ o'er de runderpeet
met, wat Gordoma betrof lOU worden opge
be.on want daar beero;cbte de peilt met 1'4
ad, owt ~lU'le geboord te hebben zelde de
hoofdrechter dll.t de zaak een hardtgheld Wall
mM!' dBt de regeenltg hal1l' macht met wu
te bu I ten gegaan en dus moellt het DAli zoek
gewezen worden \ an de ba.lId, met kosten

KOIO"14I,E " ... U UI~" rr J 4 ent r1.Et

Ad,okaat ~hlel deed aanzoek om een rule
verweerder oproepende om £10 te beta.len "I.
koopprll~ 'llll een 8tuk gralld ID Barkly We8t
of een .",rhand voor de betahng er Ol' \"
leggen De man woonde ID tien V'lIMtaat foe
gestaan zullende de rule III de },rprt •• ver
schIjnen

J Ir.,U.. ,,lil
PrCCleij heuelfde

I'tllrn \A.\ \\IIIIEI\II'I\ IJ \\N "ilfKtnK

Ad.okaa.t Graham deed aanzoek om een ue
vel un applicante. rlUU1o:n hl!.al' geltl te ge
ven tot een actie om 8Cheiding 'an tafel ell
bed wegena beweerd ~IlJlgedrag eo eell ,urbod
om cerug eigendom "all den gw:aruenhJken
boedel te vel"\TOOmden Ad.okaat Bh....1 kWMl
hIertegen op RlI8pondont., Zei de boofdrech
ter, m_t aan appllCBnte baar mellbeleu en £!)
al. prijN ,an een I'erkocbte k Ir gc. en De
koeten zouden afhangen van den UItslag der
later te brengen actie

Hof verdwtgd tot 1~ Juh

AFRIK.A.NER BOND.
WIJK8TAK BLOEMtONTEIN CALYDiIA

Notulen 'an een algemoone Bond8' ergade
nug VlIiIl deu meuwen &ndlltak Bloemfont<>1Il
Z 0 Roggeveld, dliltrikt CalnnUJ., geboudelI te
Kla. en &liet. op 1 AprIl 18'16

De ,oo1'Zlller m den atoel opent de 'erga
denng met gebed du notulen der I'onge verga
denog iele~en en goedgekeurd

De I'ool'Zltt3r vraagt ventag ''an de oommlli
MCmn de 81 btel'1!taIlige gelden dIe ten gulllltC
gage' en werden

De yolgende • ool'lll.ellen werden alii petlttOl\
genomen I om de brand~lektewet pertllll!8lof te
maken 2 om de achtel'lltallige reQt~ up guu
vernemeuts gronden aan bet dl8tl'lkt kWlJt te
echelden wegena oorsaak '''an droogte

Ook werd !Ian dell \(,orzltter ILL! !Jd, afl deu
nad opgedragen om er III te werken om de
goul'ernement. wegen met I&nger door den
raad te latell maken oiaac ontler teodel'1l UIt te
get'en

Ook geeft de 'uofZltter 'el'81ag 'an het
maken V1UI dell bel'l[pae. GlI.I1Il,.:\gIlbetgeen met
vergllnOCl!'Jng 'ernomell weN

De I'olgende ,ergadenng werd bepaald op
Woensdag I Juh 11196,ter plaatae Oudepláata
ter wontng van den beer W 81.eenkamp

De vergadenng met gebed gesloten door den
heer W, SkeDlwnp, AI'

J W. A SrF.r.~KAliP
Vwe IICCret.ans

KERK EN SCHOOL
De I_n 'atl het 'Ict<ma con~" te Stel

Ienboach luUen YI'(Jdag geslotun wordl'n De
rede ter aIoltrlli ml door profCfllOr ~kenue
pbouden worden

Ge~ --ondenv1JMI' voor de derde kJa.e
publieke ICbool te Vogelv!et, diatrikt HOMeI
hui, lI&laria ~ per )UI' met VTtJ. k_ en m
"'otUDi

GOUDOPBRENGST.

DE KAFFERS SPELLS NOh OP BU:-;
POOT
----.-

BlLA"A\O, I~ Jl~1 -Mullezeh en dril"J.
voor de batternen • an ruirskallolllletl ,Jh. r
ZIJII Wlngekomen Ma)<'<Jr Robertsou am' "•• ,Ie
met 0' el de twee honderd Kaapecho )01110(4

E<ln Impi onder Bobman heeft J IIlI~hl,"
pl$8.t& Ilfgd)'"uHl "Uf hOI derd \ 'IL ~~ '1111 ,
llJl1lllIIlImppell zun achter TIm" a I n<lulI' I Il .~ u
patroUille III !.eKén heil .fgezonden ,

F.en Matabe}e Impi heeft de "I..kalak",
GamlJoa oven allen en alle pn.",uen daM g.
dwougen z.lch lo" ben te voegen

Generaal C;ll'J1rtgton I" vau ,laag het f li ( f
Kbarniriv lor gaan rnspe k teeren

EES DAGORDER

BEN FORT TE, BOt" E:\

Bil \\\ vvo Jj J( XI Rechter 'IJH~ntl I
~rteerde glMteralolld 1__ee lol..nken ell " r
inboortingen zlln vcrmoord lJ" de Beatrico-n,
nabll Hartlev hCII\ el door COil UI3<'ht Ma ... I...1
en :\{N;bona.JI onder :MlIJIJugomLo Ik heh l,et
1'BtaL,clle 4'Á,ntlll!;e"t bel ~I g..gcl ell 'all a">I. I
een patrouille 'Illln (barter te zenden 0lll I I
dagbreek eeu aanvul te dOCD i'>ah-bun ,elldl
een patrouille om te helpen

&uplIIg de inboer-lingen-commissaris tt
Mauw 1;.'1)mill "li) Salisbury aan de Luul'l' Ier.
werd ten III hll met de politic de rond te
rnaakte dooi kaffers onder M"tam I", a:\llge'l"lIen
Tweo dienders __erden ge __ond en Rl'1plJtg
ernsug mass blJ keerde naar hel kamp II)
mlllen westeljjk terug H" hooft bevrjeu.lo
kaffer!! hIJ Zich en zou \ 'If tien blanken k~lIleli
krIlgeIl H" Haaglom hulp l.k send geyerell
ell ammumtre

1 ".,e tro pers "UI Beals kolonne rapportoer
don glstcrnl oud dat er op hen gc, uurd werd
door Jc ka.If" .... I mijl van hier "p de n (.'1' ~I,
Weg Oe patrouille kon er met achter kornon
~aar de • "and "a.~

Oe wigende aJgemeeoe order IJS heden 1)14;"
uardlgtl De opperbclelhel,Ler 1nl dat door
allernngell onder Z'ln I",'el '8rstaAll won)t dat
gedureode dc 'crdere Icrllgs'Fernchtlllgcn \cgcn
de rel..,Uell anll de gewonden genade UlOilt Le
wond worden 'rouweu on kintIeren :moe!
geen leed gedaan worocn en pruoonlel'l! OI(",leli
waar mogel'lk ge ... ngcn word"n UtbelereJl md
t b,,'cl ,,'er kO'p"on en enkele mll.l'Mchaf'P6l1.ol
Itm .elllltwoordel"k "I" .oor de "lnkte Ult,oe
nu~ 'all dil I",.~I

Een P"l" \ill1 dertig mllll oillicr kapl tc III
Moh nenx • "rtrekt morgelI (lUl ""n fort le
Louwen op bd hlag .. ,ld te Heml,.,,,

GewIjde muziekUltvoerUlg
te Stellenbosch.

I II ( lt "

I..aat"~en M Land 0.;; 11 "nd lllui de :-'Iclll"~ III

g(lll00llt~ het Y()orT~cht OCIlt: muzwkuJt \ ~rIHR
loll W I' ol)Cn ond, r "pw ht 'tU, de" heer J 'UI
n,_1t gegcHn III de 1\ l",1 (, ur k~rk Dl4L m, II
leU<gOt..!' "r" ",htll __crd I" "c.;'" dOOI Del
groote gehoor ,lit t, gcn .. ",rdlg "I~ en IJlen
__"",look niet tdeurge.tell\ III ,lew' en. achl,"g
want de ull\()QnnK \HiM ct,.!1l \ulkomtl!l MUOCC. en
allon gIng"lJ • el'gl!llC>eg I ''''''1.1hUI" tocn "il teil
eIlHJ~ "lUS

"'JlL!at de 1('111""" te het Pr I' dl Il Hee~ had
gezollgen "lgdc • I COil prachtig org~lotuk
duor libetnborger (allelI <lit ",ti< 'an mUlIek
welcli '" cte" ook dit RhclnbllJ'gcl met.! ge
schrc'ell heeft dit lod got."<l t:U ~'OOIJ hl) dat
ook Jll lehlll! dnur onzell hck", '"1l6n oq;r Ir.t
"Of."-g"dl'u~en \I, ",I nu "')11. lokte h" <I... .<tet.u
zachLlitc tooneu Uit hut IflMlrUlfu.'nt ,ta.1l "\lt~1

wtlergILIlllde d" kerk \ all de lUide Jub,tpJllcll
die teil h meI liebe "" II t< "11I!!,"n pn dllll lang
mam nadr d" .... ,,!. tu Ill! lt dalen J k •.a.l lIIet
IU l"lzl""lutlh'd n Ir".Jcll I!'",'LI' .1,,, ht. t"llIge
op.uorkillgoll IlIakeI! U~l (.'''"ld'Jk Lu"j
door den hocl J 11I1I"""h ""geMt".! ell.tn t
Holland""h ()\ erg' z~t "." allcrlrd.t 0J1 h, t
kum lOng heL ook '" IJ li ~tfd"k c' enab de
la.at~Lc IworZlllig O,HJ lelelllhg ..tuk • an lia, dn
dILl d~n rnec~Len 1,,,, al 8Chf..'CfiLe "rmeu ouder
het g..huor I)e Medllatle 'all r."lIeano
wundel't!ch nwonl. nléU III bet Dmt.8< b .zegt
,.'leht éll hefl'lk gd"k ."n na.:lm en de (}r"ot~
OrgelmaNCh Ia.n "nIlmant "8>< )ulllt bel
tegono.erg""telde daar men In de mur:lek j:lUld&-
liik bet gc ireutl 'an bet .tonnend _tg.,..
wemel kon hooren terw liI de noten al luider
en kraohttger \II erden totdat Z'I het toppUIlt he-
reikt helooonde ZIch trapsge" 'l1.e weer heten
neerr.a.kken om weer kalm 'ooM t.., !,'III'1l op
hlUU'gewonen weg Wil moeten lIlet n&latéll dell
'erdlendclI lof !.oe te brengen,"" mej hnor
die een !lOlo IU t hngelsch lIler dU1delfik eli
kPaebtlg •oordroeg en den hecl Haur dlv ""
twee DUltsche 110100 !,'llf eli aller llAudacl(t truk
doot do dlel)C voU" toUt n dlO h I uItbradIt

Na. allollP "LI' hel pl'Ognumnn "prak d. ,,"""Lh
lutg f..'elllge woorden dell orgelll<t ell ,,,0 k""
Uit num der gemeente tl,llnkendc "H,r hel lUll
geuame Ullr he .. \I """baft lof toez ....... endL
aan den heer Price diU Zicb zoo goed. 3.11 7.11"e
taak gekweten en oll1.on outie li ''TIend het orgel
weer. Cl'Jullg.1 heeft eli den heel J Ilil MuraL'
die lOO gereed WILl! tic knKten er 8..:\n \ I rlbnden
te I",talen 1\11 nog oon geztlnll' e", nil p._ I,X
gezong'on te holobeu glllg do geu.eentc welt,
,TCd~n nMr hUl. Kouden wO 81echtll me' I
zulke Bvonden t!'lOrlllcngen I Maar 11'11mOO'll
ruet tc ,eel, ..rgen "ut den hetJr ,Iann~l <lOf
"llIC handen roed. 'ol booft en 7.lIlle """"lgc
Hlle urml Dloet opofferen zoodr" cr lOU<durg.
lIJk. plAAt. Imdl \\ jl dankOIl hOOI eli htA k " •
ook harteilIk en I crzekoren hUil dat wu punuc
'pend"l"khe.d 0Jl 1!I'II8 stellen

I W,-• .,U\M:M \.

(."zang door do gOlnOOlltc
Urgd-Coll""rt{anla~le llhcllloorger
ua... !!Olo-P .. "I Z" m I i"nadl!; u 1'0.1 LI L

Pa.ulUll Mendell!Obn 'oor te dragelI d",)!" dCD
heer Banr

Urgel--( ) rhclU:! ell V"nalle met H"","
(b) hed IJ l..alll • LIl Gotl h0(.Jt lt I 111'1"teed._
(op' erzoek) hcadett LU:I

Koor-(.oo.telllk Lied ,I LllIlal\Ch
Alt ""lo-U 1 Lrl') 1 h >u tbc 1",,-tl, I~"lll c

Monica.. \()f,r tf) dragen door me] (,ner
Orgd-MedltAtil (,alIcart><
I1aA tIOh,..--(reoc>d H Lln} \ oor te dragen 1" r

dt:1( beer Baur
nrgel~t'OOtc O,¥elmar8Ch ('U.lU"",1
Koor-De He"m hm lonellen I,od, lel

Ba,dll
~lotzang t4x>r de gemeente

HANDEL EN NIJVERHEID
t.' Il Ul 11\ ()EI{

lor IH..ajh.)()l -\llu.:Jl.la,ll \\erll.ll 'lleft:1

vocrd .J1,64 11\ .. ru" b~ u { ~"1~1 \t

" ....rd, \'1111 .t141 -x..
"\IAI ' '1OOI!\\ ~ I,~"

SPORT

VOETBAL
IJt; III eY TE"I

1n~Df_' I Junl-\ I, r le;m""{}--I" "
..pél r .. v lor :llll lr Hnk t H..'I rokk. lJ Zij L.:;;
tie lllrtaJ
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HANGKAST, 3 Voet 4 Duim wijd ep 6 Vclet 9 Duim hoog, met Spiegelgla.s
4R Duim bij 14 Dui m. .'15 5 ••

~.~\
Yïl.. .

-op de ~ un. 20 Mui';raren ~OJJ-
"Tooroiil dil'-ren-Wo W.·To ...n.~ ($0.
\"()(w~itt6l' "lloordo) r. J. )l. ''1\lI NIl~W",U. Á.
K"utle, A. J. Roos e" J. StIJlJel'.
1)# nOluWn werden gelftën ..n ljf~k"UI'Il

eli aan 1'I\lIdl!1id ' W l<bolter wonlt 'Ilf~"f '1lll
..r...e;t~beid j;'cge\'tffi wt de "oIgu1ll1" ·,,,rgade·

~ ~ vau bil' banle ped' WalI_raai·Ron·
;Ieklipbllai blijft OVem.n.

IM eecretaria bericht 'dat bij _ kM!J&Iaot
beeft van nl 121. !Jd. en een overtrokken
t.laqa te Kupetad in de standard Bank van

Er £289 !)so 2d.
Reparatiee tIaD den Ottupoort-wer bljjft ovv-

de Paarl en ee~n staan.
applicMielt blooi DIet de De 1'oonitt.er en iIOOretaN worden gemachtigd

berirllCtil:tg'lilllder directie bij penoon· een 1'OJm van rtI80lutie te onderteekenen ,'oor_1*1- w.... de min of meer een OTertrokken bedrag ''lUI "'liOO MD de Sw·
:fan .Wke aanbiedinl'ln en oeder-

_1Ih1iDj1lan rapporteeren "'ii de bijlIOnderbeden ~~. trekpaden en een deel van een weg
Die*- , tOlllCben Springook en Ookicp, dat mlln wil

Te .'n;'lllChhoek 'Ir'" een plaA~ te koop maar verlenen. bericbt het dep:lJ'icmeot "an ptlblieke
b", comi. Md ga.m ~hUgwg soover te IlUn. ...erkell dut t!i0 1I,.ken nog oRd~nocbt worden.
De dirtlc:&ieuren llin van re"""lell dat te" elude Insp"ktellr Kol&ee I'IIppo~rt dat bij slecht.
_e nn.lukkill8 lol voorkomen, welke mag I voet 10 duim wat~r in de pu~ ~vondcn heeft,p" 1'i~en, in4ien de 1&olU:enop klo plek g&- die te Kameelboom gemaAkt IS door C, F.
plant wOljden,.da& de IIweekerjjen op 'l of meet' Koegelenherg, terwijl dat· ,·olg.ln8 kontrakt "
pl __ n IIMM'ten alia lIOOdatmen kan uic'vinden .oer heboort te zijn. WegeUl! dali sterken in·
....Ik. ptuu d'_te ia. oe ~ng ID'1et ife· 10<'1' "an wawr oil d"iihand WIIII het bijna
lMieden llaU bet getal stolU:en pënt. De t.lIIII onmO',lol,jk een diepte van " voet water te
moet silD! f21?"r 1000 .wkken en cell bon08 van krIJgen. De iIlJlpt'.kwuf bcriehU .. vcrder dat dil
:la 6d 1'Oor Iedere 100 gePot.. 8toldlen die over lJinnt!DKtutten mIJ hout hijlta "iet _Wl'1t g,moeg
50 pereedt groeien, mll&l'niet minder dan 25,000 sijn. Er wt!rd hesloten dat lie Iwutnu[wur ter·
te ...ord.n gegeven aan tlén ,Ian. om dit _.. ' de Iseisoen te wordeo geënt; en dIU! ooder een aWII... ""l'ker .t.utten III e pilt lOU P aail!'lR, en
contnki voor 10 jaren, met recht ftII vermeer. dat, soodra een gutlMtig rapport uitgehl1wbt waa
defin.. _ verminderin~ van het -tal swk;' da& het ,!crk tot genoegen VDn deu IlIlIpekteur

.... _,... ..... ..- ui&gevoerd was, de seeret.ariA de venochuldigde
aan de -tide der 1'ereenigtog. Do directeuren llOIJl "o4Nn~ h..t kontrakt kon uitbetalen. Raadt-
bebben _ goon moeite hel!paard om de onder, lid V IU'Niekerk "egt dat bii de pnt geziell heeft
nemiII8 een .~ tOl waken. Zij bad deR en die gebeel hcvreiligend acht.
~n tUlPOCbeotlld heeteed aan penoonliike ln sake aanzoek van belatning~t4I,,", en
lDllpeCliie der venchilleode gronden en aan on- auderen te Port Nollotb om treilt het mUon
dUbandetinglln met de partiJen want zij giog oit bard >ad !daar davan hei, h....ónsel da& de ei-naar der .ptlliden \"&0 e J eli a ,:rei de rool'ziutoI' t

~6' ..,- aan_k bi] de regeering moest gedRlln worden
liefat petRooalijk ook bet op:óebt over de k ...ee- om bet w!lfk te laten doen ala werk tot hulp-
!teti_i lDO<lSt bebben. Sam mlln het bolginfltll
door de directie a.'lflbe,·olen aan, dan beeft men "el'l!Cbaffillg,Een brief "an bot ...etsdep .. rteiaent werd
Jil volgende IP'z,mde IJeginllelen ...aarop m811 \'t>orgel¥i. I:l'kennend.. dil ouh'angst "an de
.. erkt. I) CumpetitIe tOllllChendil vel'8<:biUend~ resolntie mn het licentiehof tW van deWD J'lI8d,
p<ll't1101l. :J) Mllwo, ..liging door een bonus naar '" we den verkoop "IU' drank aan inboor-
d .. guede "",uhatelI. ::I) I~ \'lUI kOOIten lingen •• eggende dat de zaak de 1Iandacht van
doordien eeu 110<'1'op ljjn !ligen grolId m..t z!in den prokureur.goneraal zou erlangen m"&!' dat
eilJcn .-ulli: eli t-cgen geringe lt08ten dil zaak kan bu l110eiljjkbeJen voorziet ID bet maken Tan een
drilven. ') dat OnH pel'!lOnen _eo met dc on· wet over, di" zaak.
dememing opgroeieo io b!!.-jndin~. wu.nt di" dit Een voont~1 van deo heer Kotzee o:n den
jaar 25,000 swkjes heeft behande d kan vo!pnd .tag \"&0 \'ergudering dll8 mad. t4 vlllp:aatllen
jaar _r eaten; en á) dat "'8 de 1'sJ'lICllillende ...erd tot do ,·ol'~nde ve-Aering t~~""'etrok·
soOrten AmenluRnllChe stOKken lUI ook "I&n 'flU '.~ - ......:::d:1L drujVIlD hepJ'OOjvenop de ,·en.:hilleode Ite~:oor bet maken van den ...eg tll8l!Cblln Spring·
.,._ bok en Bietfontein werd de tender 'l'&nA. P.

De heer W Du Tolt W:&>l ook van ge'oeWn ('"et zee "001' £;~, aaul'lnomen: rna,isleden
dat bet te ""el "'al< \'Oor o',:n Dlan om de geIteeie nuux ell Studer zullon het pad bij voltooiing
&aalt op &leh te nemen, HU weelId" echter, 1D".,tell u,"pollteeren eo tendt!rs z.ullen op de
d"t een ,,,,,,ot,,r bonu" moe..t worden t,,.,ge· ~". _. loJlgendc vc enng overwogeo wordeo yoor
knod. Dit zou ,Iun l<wock"r meer aanmo"dlgmg he.t nAderhou van den weg 'OOI' drie jIlT"n.
rven. O~ ".,.d verklaardl' zich eenparig voor een

De be-er 0, ~lahLn zei rlat de pc"" '''en die vvo.,.td van den onder·kolonialen -.nlt"ri~ om
hdt kw~ken up .. ch nemell "nder loeZI ht <"" h uddllec\eUreu moet"ll .t"an : wat reed .. al. begm. I'en ulglOgen III mke 0 enbcluting op publieke

kn.t.,,, te dnp'''" en boet-eo UI de raadsw te
1181UllII"nomen "';UI "0Igen8 den "oonlt:er 't<,.-t"n. .

De beer (; W. H. Kiibler zei dut de ,Iarec·
teuren veel mV"lt" g.,daan hehben. 11, I "'crk B".lottm den koutraktenr "oor den we!! Kook·
.au onder ,,,"&tuO' \'1111 d., ,liret:! .... tallli. t,,"tem llaar Dc Drift £5 op rek.ming Uit te be·

Bii &ei v"nler ,lat er u' er de JjJO " .. ndeden taI~~~ aall~oek van den beer R. A,., HowIand
gepluttt Z!ln. V,~ L' d~ L'\4il!te k;m< Ulll L k d L_.· __• .1

aandeell'n te O"lIlen. ~8enn men ou llI"t. ,\an ,'001' liet OO(l'.'Il \'I<n Il ..,. .. lwageuM en I."''''''''''
is men voor sitH'I ultg""loten. schappen des r.aads werd niet~lU .. tig ontvangen.

De b""r Malan .teldt! voor dat het p:an \'&11 Besloteu op vool'14telVan • lekerk·Studer om
de direelile aangenomen ...orde. de regeering eerbiedIg te vragen zoo .poedig

Alpmeen aangenomen. mogeliiK werk in en om Boweoodorp te b.:,¥!nnen
Yen ging toeu onr .wt de behandel!l&g nlll tot bulp lIlet het oog op de vele bOll8erlijdeude

het memorandl1lJl 1lLD DIIIIOCtAtledat gcleztlu en per~>oen in K.amiesoorg,
ge.-rd werd. Goed\! rapporten werden gelez~n O"er den

De artikelen van &SlIOCiatiewerden daa",,, ~~ tO<lStaDdder ...,en 10 de afd .....,ling.
leaen eG met gtlringe ...,!&igill8en gne<lgekellrd ell De hoor Van . "iekcrk bericht dat de weg nil
gep;lllS88rd:1 vool'lltel "n den heer G, Joubert. Ezclsfolltem naar Ganell nu tamelijk goed UI

ud
orJe I~. BtlSloteu dat de KUtlten van 0011 tweede

~ ee door den bee1' F. H. Betief.oe beer W, D. Du Toit trad af ala directeur lIl"pektl" door dell kootrakteur moeten ge.
daar bi} oontraetant kan worden. en ,n z!Jn plaat. d"!fen worden.
.. erd gekozen de heer D, G Malao. ' er><chillende rek"Olugen worden goedgt>keurd

Bealoten werd de dtreetie met '2 leden te '·er. en uitiJctallDj: er "an to"lf""taan.
meerderen. Raadslid VIW Niekerk ...ordt ID plaats van d""

.lJ.. arliltloneele dIreCtenren werd" .. !l"kllzen beer Studer aangesl.old wt inspekteur van den
de hee~n S""ph. Boths eo (;, Betwf weg van Onder.Orootvleisoorg naar Onder·

Besloten d lt de vereeniging een kieme moeder. BooiOOrg.
plantage ml hehben. BoaIoteo de notulen in O,IJI L,,,,d te pobli.

E~n \'otnm van daak ,:," den h"",' WahL ceeren. wo dit zOllder kosteD geacluedlOll k.I:I,
procureur. voor Z!ln <lleruoten In het ";>stellen Bfl8IQ\en £5 te beetemmen voor aankoop VaD
'I'1lD de B\atnlen eli aan d" 1'I)<>TI<>OI"ge ,l!reetie een k&llt met loketten voor den 8eCretari~.
"001' bare dienalen oo.loot Ut> verg ...denn~, Over een rapport VIIn den heer B. Bromley

omtrent reparatiel! ""n d"n w81 tusse""n
SJN:inlfbok en Ookiep op kosteo der regee:iug
Vlei een en ander voor.

Xa o""rweging der zaken werd oozlotell da,
repe.rali"" aan den weg tusschen Springbok "U

Ookiep tzijude het ven'oer zeer helanirtil;.) he·
v"Olleu werden oopaaid noodig te liin. l1\e,,1' in
't buzouder de I'erleggingen, "ermeld ill het
rapport van den hoor Browley. Jo;en oomité be·
staande nit drie ledelI eli d~n voorzitter had
bet deel io k"'e8tie,met zorg gein8pekteerd en WtUI
tol de conclusie gekomen dat bet niea ...·e stuk
minder zou lt08ten dan de reparatiel aan het
oude deel en dat het ook gel-iellijkel' !lOU zijo en
heval derbalve aan tenden te '-ragen, hetran
,..dMo werd. De ""nder van de heeren l>ixon
,'oor .tIHU w~rd vourloopi, aangenomen. hangen,
de de IIChiklting \'oor de werken tot bulpver,
""hafting. De raad WIUI ten volle ber.:id het
·rapJ>Ort. door den b84>r Manch geDl&ut. te be,
\'el!tagen,
. De raad \'e~klaarde zich ~n8 lnet het l>egin1l81
In oon Ctreula1re V1IlI den l'lIIId vau Laduuuith in
:&akede ahchaffing van invoerrechten op graan.

De IlOOretarl8 legde ter tafel de proklamatie
-waarbij wild~. Togeh!truizeu, in de a.fdeeUn8
~hermd ZIJn 1lLD I Jum tot 31 Januari.
benevens kopie van tenders
wegen. enz..

Quoensrown, gewoonlijk een zeer 8tille
en rustige plek, werd een Irort.en tijd
geleden nit zijn rust verstoord door een,ige
zeel' ongewone voorvallen. De Free
Press, het "oornaamste blad in de stad,
publiceerde een verhaal van een onde!;-
houd vaD een del' leden van de staf ·met
een der btist bekende en hoog gereepeki-
teerde boeren in het Qneenstownsche, .en
wat,daarbij medt-ogedeeld werd seliijnt bijna
ongelooflijk, zoo. wonderlijk wae het.
F..el'8t waren de ~een8toWlllChe menschap
eeneigd de, waarheid van het nieuwsbe-
richt te betwijfelen, DUI8J' het feit dat de
heer P. A. De Wet, de heer wiens buiten~
sewone storie het onderwerp van gespre~
was, welbekend W88 aan de meesten
hunner, maakte alle gemoederen rustig
omtrent de waarheid van het wonderlijk
vertelsel. Het blijkt dat de Fl"8e p,'tISlI
rappOl-teur, hoorende dat de heer Philip

IIIIIIleiding 1'aU een brief \'an 4en heer E. A:ndliet! De W~t genezen W88 van chrO-
V~,..f"'AJ.I"AL. werd '-loten hem !teams te geven n~sche dyspepl!la •• e~ algemeene verzwa~·

de zaak van bet kappon van boomen, klUg door dr. 'w llliams Paarsche Pillen,
te Grabonw, dOpr sekeren een bezoek bracht om de zaak te onder-

in baodenizon nemen. zoeken, en de heer De Wet vertelde hem
i.rur;peIMIlf ~t de saaIt(te inllpe!t· het volgende :-" Ik was in 't geheel

rapport over mt te brensen. negen jaar ziek en besteedde een hoop
beer J. G. Le. ~][;van Oude· geld aan dokters. Ik werd gekweld door
op de comlD1!llll8 oader de wet hrikk I'jk ij' . 't hoof" d '

l\êt'IDEIW.!iiI[ev_ekten te diene_ in plaats verilC eie p n In .... e rug
C. ~ Wet die vooide aaDlIiel: en beenen, en ook door een flauw gevOél

, . in de maag. Zoo slécht was ik dl&t ik
soms naar bed moest en om eeQ dO~1:
m~t sturen, Ik 1wa8 drie of meer wekeJl
acllter elkaar in bM. Ik had geen eeilG.8t
noch begeerte voor voedsel. Ik kop
zelden elapen en als ik aliee, droomde ~
en vond geen rnat, Als ik 's morgen.
opstond, was ik altijd vermooid. Ik he;b
bijna een wagenvracht medicijnen g.-
bruikt; inderdaad ik heb dozijnen leege
kruiken en bottels nu op m~jn plantS;
maar niets hielp mij. Eerst hoorde Ik
van dr. Williams PaarilC)1e Pillen door ee~
onderhoud van een rapporteur, dat ik ip
!leD krant zag. Ik probeerde de
en voelde mij llpoedig beter. V
ze innam, kon ik niet werken,.en DU
ik werken als een vernieuwd man.
ben m~fa!~ftltelllng geheel lIChuldig
dr. Wi Paar8che Pillen." Ten
zel de heer De Wet :-" Dr. Wj,Illi~11I
Paanehe Pillen zullen ieder genezen,
ze volgens de aanwij.cipg gebruikt .•
geen sommige meD8Chen wet doen,"
alle gevallen als bovenstaande hebben
Williams Paarsche Pillen een wondediijk~
ellekt. Zij worden .erkend dat

medicijnen' zijn des
bloed verrijken en de zer,n.'IlI78n!

l·vl~rst .. rll~en.

heel' de 'Villie1'll: Wij 'kunnen Diet; naar'
iedere plaatil eon weR maken, '

Beêloteb dat de iaad het ,.ertoek Jdet. kan
toe.taaD.

TINT.If,
De eecretari. ~p'porteerde dat. hij drie ten-

ton YOGI' welitpartijen gekocht bel. .
4r.t.!IJ IUlC»!. '. '

De IIflOI't'tariIi rapporteerdé dat bet riool bij
den molen van don heer 'rNl de)[erwe 'in orde
ia gebracht. . .

Acn:rDl'!ALLlGI Jlu.uTl1feD,
Gelel81l rapport van do rea-eennp lnlpeo-

tellr van re!ieninglln. de aancTacltt ,..,.qende
oJl hot gToot bedn.g van IICh~Uge bel .. •
tlllp;eU Iocpende oyer verlWheidenll jaren.

Besloten dat. eene commihie aangeateld
"nrlle bestaande uit eien ,.oont~ter. lII'lCretari ••
en den heer A. B. do VilHe1'll om de rukeninr,t'
na te sien ClI til rapport.eeren over onverkrIjg.
bare beiaJltingen met bet OOI op af~riiv!!ag
dorzelve. V oorgeateld dat de &eenlta~elijk
lltappell neme om aJle acbteFIJtalliga tAK helt
einde ~n 1894 te QrQ6rdea.

De heer de Villien wilde dat sij eerst a.auge.
sehreven moeaten wO.rden,
IDe .ooretarili zei datm] reech berh .. lde Dlalen
aangeecb reven zijn.

De beer de Villiora stelde voor hen nog een
maand kennis te geT on. De heer Halan I!eOOn·
deerde i ~nomen. ,

Besloten dát de IJeOretam eea kennilgeTing
zal publiceeren dat alle IIChteFlJtllIlige' bolall-
tingen ",oor 1895, binnen een in¥nd betaald
tROeten worden. . ,

OIlDJlPOIiTW!;&.

Dc "C<:l'etaris rapporteerde dat de heer Lou",
aanzoek ha.d I(eda.anóm den ouden weg teOud ... '
pout te ~Iuiten. Besloten dat de raad gecD
objootie beeft tegeD lIe' 81uiHng.

H,llHOO61116 v.~,LooN.
De _ret.ariM zei dat de ~e~ijen voor

Fran86hhook en onder oplichter WlIt80n Uti·
zoek f(edaan hebben OIII'TeI'b~ '1"1 loon.

Besloten op VOOFIJtelVJotnllm-.M).lan. dat!
;JH. per Illlln per dag aan de Fl'IIll8Ohhaek wcrk~
~tij l>eh",ld worde; Cll 3IL lid. per _n per
~ UIln de partij onder opzichter Wt.t86n. '

De heCl' de V illier. stemde iD de lDiuderbeidl
JI&l£Vllli.

Gel~1l circula.ire l'e de uitbetaling
c'ontributie voor vernieling van roofdieren
genotuleerd.

GeleKen circulaire van do regvering melden-,
de dat de Ziekte bekend 11-18 4mutH geproela.
m~rd is een IiIlIUitekelijke ziekte tI'! zijn eli
valt onder 'dé gezondheidswet yan 18!:!:1.

Gele~en brief van de heeren A, B de Villiers
en D. P. cle Vllliera vrag0lld~, dat daar de
raad de Heining langs den weR door bnn~
winj;erden opeugekapt beeft, of de raad ge·
willig is twce derden W bet.alen nn de kosten
VBneen dl'8J\dheining.
, Besloten dat de heer Kriel de zaak I\&londet-
zoekeu.

De vuorzitter drong aan dat !!tappen genomen
muoten worden om de ...egen in de~ afdeeliug
te laten prodl\meeren.

De tlecretarÏJi werd geiaJlt no~18 de zuk
onder de aandacht der reget'rin_g te brengen.

De heer VlotlDtln zei dat Klem Dru.keJlsteiu
weg .slecht. ÏII. eli opzichter Wattlon heeft geeu
kallS om het werk te doon. Hij VTQ6g of de
raad hem nit-cotzou toelltaan een ander ~n
te krijgen om het werk to doen. of nog een kar
eli twee ezels aan te koopen.
;'Besloten dat de heer VlotlDan deo weg zal_n repatecren.

De heer Vlotman gaf kennis dat hij bij de
volgende \'ergadering zal vool'BteUell dat £5
gestemd worde voor reparatie van den we;
naar den heer D. Malan. Klein Drakenstein.

De heer Booysen gaf kennis dat hij zal voor~
soollen dat 2 bereden politie voor Wellil;1gtoD
gevraagd, zullen worden.

De heer Booyeen gaf !tennis dat hij bij de
volgende vergadering zal TOO1'IIteUondat ~
~8temd "oNie voor gruiaeu van den weg
voorbij Hermon naar Koopmannivier.

T.igellw,)on:!';,; ",are:1 op ,Ic '·crf.dering vtul
Il Jttni. de heeren H. .L ,I" W "t '~'I'" llred&,
\ou,·iittcr. H, J. liuman, I'. LJ. Jó:WtJt, P. V.
\'all der Bijl. J. H. t'. Kleyll Ctl P. Il Swart .

N('lezing etl ~oedkeurill;r der nntplen vao de
"llIlige \'crgatlt'nng werden 0\ Cl" u<tn weg van
Onnilltri';er pas naar Herml\nu8pititersfont.ein
eenir brieven gel"sen, zoo ook ov~J' het weg·
n6111,n van den tolboom op l"" Lowt,y'" pail.

In" we eeu brief "an den hoer J. J. de
Vm!irrs, over een toelage 'oor r$u'atie van
Flau'irhoogte weg. een verlegging Nin de hand
gevende nn genoemden "eg. werd besloteu
beljl \e bericbten dat de raad geeo reeht had
\·"rleggingeo te maken "p pn "st" "'1!g<lU, IIn ook
dat, Je beer Piet Fonrie de rep:tJ'at1ll" voor £6
wild" ondernemen, ,

!)cj heer SWIlrt rapporteert du~: bij de re·
pal!l>6811 aan dell weg Zandfontein uw ·.Bokkrul
"!lI Swartberg llagcg-41111hoeft "tt! dat de /6
"'e~ijos&eed waren. Besloten d~ ,!IOllt uit te
hetll(!in. '.;

D~heer P. H, Swart "telde n)lg~ll. kennis·
ge,1Ï_.Ójf"oor, gesocondeerd door den Ileer P. D.
De, Wet, om den weg 1'&11 MatjlliKlrift IllI&r
BoOritjeskraal VI(' WolfItraal wt eet( afdeelinga.
weg : te proltJameenin. lIet 'ootIItel werd
verworpen, stemmende' ~locbt8 vu9",teller en
eeltoiidant er ..oor, .'.

N~ aanleiding '1'100 een brief "an den heer
A. IJ; De ViUien eu het rapport vnn don inapak.
teur ~werd betdoten den kon trnkteur van den weg
door:Kleiurivieralt:loof kennis te g!lven de ndo
dire;reparatiCl! tenwnd in banden ti! Demen.

N"" aanleiding 'l'tu1 een brief VQ deo heer
0, II Beyen, werd be8loten den intekteur op
te dfgen"den weg van Onru8trivier ,naar Diep·
gat wnctie af te merken. en t"J'wH'pm' tijd de
hooden, die vernield zijn en waarv(>Or de heer

compensatie waagt, te inlJ~ren en
over uit te brengen. '
den heer A. Lotter te berichten dat

onder kontra.ltt vali den beer Le Roux
iltlp8ktelU'll rapport io soeden We·

•
~lp d" "p :; JIllII !(chouden vergadering

w"reu tegen"oordig de heeren J. W. H.
_Ii"'80uw, "oorzitter, J, A. Has..on, Jacobui
LouweIl lJ, Bnnk.

Nadat de notulen der vorige Tergadering
geleztm en goodllelteurd waren. en de secretari.
gerapporteerd bad dat de balans van bet
overtrokken bedrag 'op 3 Mei 1896 £'216.
98. II ~d. wa~, "erd pel gevonden de motie
VlOnden heer W. D. Malherbe in zake Slent-
weg en die "Illl dr. G. H. SteylJ. over de Moor.
re •.'sbu rg dalD te laten ovel'lltaan.
oe raad keurde h4lt. goed dat de I!eCretarill

~u Illeu ... touw voor de pont gekocht had.
1enden werden ontvangun voor het tu.rdma-
ken van den weg van Riebeeldru*1 naar
Loouwbrug en die VIlO de beer Kilian aange.
nomell voor !:iib op conditie dat het werk tegen
:11 Oetober a. s. kl .... moot zijn, dat.er borg.
tocht gegeven moet worden en dat betaling
ged3&J1 wordt voor elke mijl die voltooid en
door dUll gouvorntlmente inspecteur nagegaan
18.

Over hondellhel~ing. regulaties, 'll'a&rom-
treilt men een Circulaire kreeg van den
kolomalen I!eCretarts, werd he!lloten te ant.
.. oorden UBt d'e te Piketberg goon m.oeite had.

De raad gal laMt aan J. Vll~J!er terog te
I.etal(·n geld mil een !!<:hllt'·erkoujJing.
(Jl' Cél1 IlCt'~I(, 1)111 een hal-d pad van' H"t'tje~,

'......, ",u... .. l'1'cclenJ,~II-g tI) makeu ",cll·d
1.e.~lu{elid"l ,le ..""d nu niet in Lotnpo.!ll ic w ...~
er "Jt. '''''' l" d .."n. 1Il1l1lrlater de zli3k zou
()\l'rwe'{I',1.

H,(· ...lo'.·fI .:U.. lt, hClaJclI '''(Jr het ,,{·lIuoo.
luakf'U 'Hrll .[t'lt .la'Jl lt' ')"d~po"lt. en .t:, blj t,f'l

<ln"!"n voor bet l'Ch()()IImnkeli ,'~n die'; te
1l,.1·linj(.

Het ('ontrlU'l m..t den h~J. Retief ""nT het
b;"ngen van grint UJ> deu niehwen Hopetield-
" rcclonburg wog werd gO(.dgekenrd.

Drlt' maanden ,'erlof Vllll af ...ezigheid werd
gege\'en .....n ,ien hP.erT. Loow L.W.V. c'n den
hl'er J. W. MnOrl'l'eM.

~jr .. c'nl bc..lnten aAU don hecr II, Slabber
opzieht.er. de bolh TRn zijn lOOI! te '>(·ta!,,~l(~,,"...,...je ,.". wd""II. gCl'\lklmd."'·1l1l I Me,
I~~; af. '
. 11c.lo"'1I cbu d~ ...,c,·,·tal·is ,I~ '"Idi' kab'" 11.>31'
f\ ....psl ...d ...Il! zenden ulll ,'erkOl'ht te wordeu.

Ot' raad hllr,h' goed dat de Hecl·ettll';S twee
lUu,l"n \·"rk()(:.~t h"el ell ~C la.t ~'e1t tier-de, in-
,lien ,wn:",heluk. te verkoopen. Be;olotlm dat
de voor.,ttA!r eli de beer J"colruro f."\I\": twee
andere mu,len koop ..u.

Deu 1!eCt'Cl.&m werd VpgLdn.gIlH &Kn den
heer.T. Lou ... L.W.V. te .chrijven OlD 5 eura
trolhCJI Ic: koopen,

Er be.Ilown da~ 'de VOt~l'lIIitt.!.

Paarlsche Municipaliteit

Oewone '·c..,,,,,,lenng ''lUI oommÏ8i!a.n_n K"
boudeu np DII",dag. It; de.er. toen er tegeD'
...oord., WMon du h....reu )1.,11, Van der Spay.
Malan. 1..0.... Bnnk ~11 Jd tOeCretarut,

De b""r ~I"II 3!{""r<1,, al. ,·c)()rzttl-er
Notwen d ..r nm.:" '''rlr ....hmng gt>luzen en

~keurd.oe lIéICI'Il\aris rupporteerd.. dat dp heer J.
Stiglingb oog niet begulIllcn I" met het pl'LlIten
der deDuepit&en op de open gronden.

De heer Malan .el ,lat de dEolllleboomen "p
deo re~t.an met behoorlijk gll8noeill worden.

Hij .telde Toor dat de arbeIden die titan.
pëmpw,eerd worden om de boomen op den
ouden reobeaD te snoeien gebruikt ...orden om
de dennepitten te planten onder toeZIcht 1lLD
ue heereu Malan en Loo ....

De kwestie VtLIt de tdacbtpJaatsen blUten bet
dorp te plaa_n bleef oventaan, daar de com·
miMie BOg gee" rapport had ingediend.

De onnreglDg van bet aanmJk van A. Zim·
_ om de boomeD ,ill Kalkoontj8lldrift te
~noeien hltlef O'·c""ta.'lI1,

De oeeTetan~ ra,pp"rtt:~'J'Jc d"t hp g""" karren
had bngt:huurd "0"1" mun"'II~"" ~'erk ,laar d~
pt11~en te hOOI! '"IJ

[n zake de petitie "Il' IJ .1 ,lu Pll"". "m
T'eTWlide...1 'e ,..••rdcn ""'1 lt..ht...uerl3nd 1.e1 de
beer lW .." u..~de 7-aak than· ,k."r ht·' p"rle.
ment behaUtlelil """"tt. "n h'l dacht ,lat 01""
IlIcLcc ",·"rwegi"lf ,t"r l<llllk w., m'""" ,,;ocillen
Bealottm Wot dll ~ bl live ovcnta&lJ.
Ge_n rapport \'all veldwacbter Van SI'"

kerk meldeode dat bti TlJf groote varkens bad
doodpecboteo op de Wateruintjiltlvlel. Hii
hlld bevonden d&l er hout gekapt ...ordt en lOU
ztin be8t cloen de dieven op te sporen.

Betdoteu ,Ien veldwachter te verzoeken toe·
zicht te houden ~er bet drooge hont dat bet
niet wtlggedragen wordt.

G"lel.m aanzoek '''' G, van ~iekerk \'erlof
vrageude Oot kliP!."''' Uil ,le n,ier te ruden
om de ai"", l'O<lrEUn t!tg·,ndom Uit te "traten.

De-_retaná zei dat hll het 1~l'1!oek had toe·
lfIIIlII&Il. Goedgekeurd.

Gel" .. u brillf van den ,oor"tan~ "an land·
bollw ''II U'aotJport "an grnnu Ian!!" de Luther·
lObe kerk un H. Kaal en C. PilMl',

De zaak werd ID jmnd.m YaD ,Ien S<!creWI8
platen. I

Oilleun !>r,\!f van uen beer IJ.• J du Pl ..... ioo
VTSgeD<leUUl _n '-It"t autwoord '-'P zIjn ve..·
zoek OUII erlol naar bet vuteJand te v~rbu~n
van Robheneiland.

B~oten den he"r Du P1_ls te inlormeenm
dat de nad niet 10 de zaak ksn troden hangende
de beo!li ing vlLnhet parlement.

(tnl en ""nz<>ek van IJ. FortUin om een hIlI'
te hou.ell \~l'"nl"p.;tell naar eie l.·ómnUil'4te \:\n
..iJ!eweeul' I_tgheid,

Aan .ien "'\.-cretatl~ w.~I·d \ ,·dof \ I\tt .,f"·t·.u~
held !J<!gt'\",·nv'.'r 14 d~gt'"
• ~lCltt'1I ctt: "kMlt~o hIlIten hr."r 1+"-l'IIIJp

, <10 ti .. l',~~ Plt"111 III unie te Itrt'II!.('t.·11

s.,...l"tell de b,'Ikk"n ke'''''- '< 11"1'''0 ,I.,. 1
druo!c ~o", van ,le murllclpalitelt le knol' ICIl~.
nen kl'11gen:
(~lea,," aanzoek \'an de t: Ilfo IJ Out..tilll(

8ociet,. om z..kere kamer 10 het .tadhlliK te
buren 1'O<)~bet h'lOden "100 d~ vergaderingen
d8f v_lIlgtng.

Be.l!>tell de kaot,,1' te verburen tegen 7•. fid.
per maaod.

Daarna ging men IlIteen.

Belangrijk nieuws
Queenstown.

uit 3 VOET MABMlIlBEN Top WASCBTAJI'EL Ilet Tichel RuK_,met Klein Kaatje
beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. .SI 148.

I Yae KLDmUEL voorzion ":u een SPTlglas 18 duim bij 14 duim Ol'
, patenw wieletjes. .sa 7..

~oemde is aanmerkelijk ~neclen in prijs dan de inferieure inS'&-
voerde artikelen en daar wij slechts hout gebruiken dat goed gedroogd is
in de Kolonie lullen Koopel'S het vooNt'el hebbeu van onze waarborgd at
de iIrtiblen de hitw van het klimaat, zulJan staan.

D~ISAACS&CO

A, J. LOY:Ha,
:secretaris.

J:StISIOli8n,na het lezen van een ,:,petitie llit
om iemand aan til stellen om w8If'
on\v&ngen, dat de ~~ petl.

tionli"i_.n oon<:bte dat hij rerecht~ werd om
jaarlijks "" be_ken om l>elutiDl( te

dat kennis gegeven ui worden

Afdeelingsraad van Malmes-
bury.

aDler .58t
,I1,I.'%LA1I~.IIli.u) •

ESSCHEHHOUT,
,BO.PLa.T.·

1Gs. £e 1Ss~
BEVATTENDE a- ARTIKELEN ALS HIERONDER:

'-

1Jl'l8'lAJ.XADB8,
LANOK'R.'JtT-8TlU.AT

l1f

BOO Jl - 8·TR A AT. l'LEDf - STlU.AT_
KAft,P·STAD.

1fOOK- WIDTFA1UUIK.
BABRACX.·STRAAT

. JM •

ZAADKOORN.
Caleutta, 200 Zakken. Clubkoren
"iD. kleine kw4Jltitei~ te koop aan·t~_~.__"V8Cti';4l.·.JtolQJU,f .• iD. v~.rPIc;va-

el ...'u' OL I~

------------------ .. !k \'dll "
Wall:J (""

~f'\l.d\ {l

th }\(IIPTlI

p(.'rlUl~l(·\ 1

1l.I[lr Plh..._.
Dt·IW.·f

;Jlll ,...·hotl

, '. _SJ!1v"'W'm
KOLONIALE PAïENTE

,PILLEN.
OE HOOFDPIJNPfL,

OBOpil __ 1IL6Cbt!r bloedsu ive,.,. ,
aD IS _ werkdadig aiet ~lleen ,

...,.. ftIl hoof~pii", maar ni~i te WIU\·a... in ~ van Aambeten, L.',."
Lootr- .. 5~ ParalYIlb4, Beroer'

DE VER8TERKENDE PIL,
Voor het pftn Yall kt"BCbt811 8WJ'kte

hei geet.el.
Dele pil werkt ..III ~ Z!IC~t WI,i.eh nu

del, en i• .,an ~ dlentlt ID geY.~II('n,
Dyape~ ... ~~IOOBbád, Rb_c:omMlek "
Jicht, eft 18 bijlIOnder 1t000teh}k Vool "
vrou W8l1IieJrt,en. Een proef Il&l rl1hl18C lo , ,
onriuigea dat dese koloniale p&teutt' I" '
boTen"ice iDgevoerde staan. ~ ....el
nIl'krijgen ,.u den pa.tentboud." T L
Proadf()ot, Prieska, al......n de hee ....11 B
Lenoon en 00., Kaapatad, Prij. :la. 6d. I '
dOOI Poatpld ntta,

E X EG-U TE UR SKA MER,
.(Board of &"CUtor8.)

&mOREl: HO£I VAl ADDERlEY ~EN WALE
STRAAl, KAAPSTAD. .-

OPGERIOHT A.D. 1838.

1qeliJJl blj'PlrlOUl8Jlta Aote Jo.·,17-18J9

Opbetaald KApita&lln lS{) !&ndeelen
. @ .£150 ... .., £27.0fJO

WrYI fondsen ... 60.000

DIRECTEUREN:
WeU!ldel. Heer J. H. HOUIIJI, VOO~JlV'_

" W. IIIO!>[l!IOB. Lt.D,
" I, P. H. vu DU Poes,

W. )UMB.
A.. Uil DER Bn,'"•

Voar bet Administreenm T&II .Boedel! ~U

eigeDdOJDJDBn al. E:r;ecuk·ul'eo, ."gent~u
Voogden, Administrateuren, nf Anclet"lln,

Pl'I·..ouen verlllngt.'Ilde ti" k;llller """If'
.tellen lilt voornoemd werden venoch! JIU!

te henoemen ea IlAntR.st.ellen,' als .' I t
~Ilcnt-ent 8 Kamer, K&Ilp~tl1d."

DI! K.mer ~miniltl_rt I JUlol .erlt;!
Boedels door haar 8ecreta.ri6.

N.H.-Aanzoeken om beleenill$l'llll op
VBIItgoed worden dagelijks gedul'eudl! Ku.
tcJo,·1lftIl iD o,.ertf88'Ïng genomen.

J. H. N. ROOS,
WUol'DIIIIlend ~t.rll

PRODUKTEN-AGE:JT.

DE Onrlergetookenue koopt ('
verkoopt op ComllliMtl' ,II

soorten van Produk ten.

Alle Orders aan hem gewil':"
zullen met zlrg en spoed uilge\""!
worden.

Voor bijzonderheden scb:ijft ,IaIJ

TJAART J. v. [lo WA LT,
BU8 18, forasbUlï!

Johanuellhlll';!

TAlegruf Adres "Tjll.ll.I't," Ford~bnrb'

Zuid AfrikaansChe
KONINKLIJKE MAILDIEN

Oe " CASTLE MAIL " Maa~chappl

DE St.oombooten de~er Lijn vprtre
.u Ktroapst.ad naar LaBilen om

aaeIeren WoeDlldag, t. 4 nUl n,rn.,
Madeira en Plymouth, te Sint Helena
ÁAcenllioD aanleggende op de bepaalde t

scbeatiiden.
., :u-"NORBA1l CASTLE. Kapl. HAllRI"''''

Juli S-ORANTULLY CASTLE, "Kapl. R"ow~,
" l1-DUNO'I'TAR CASTLE, Kaplo. Hu,

Eltrl Bootelnor _elU(, Yl& Las Palll
HABLEeB CASTLB, Kapt. WARD~, onollfr.t

JUDI, doet MD St. Uet.en..en AlI<lIlnSl"Il,
WARWICK CASTLE, Kapt. WALJ.A,CF" omtITn'

Juni.
PEMBRo.KE CAfiTLE, Kapl. CRIlAGB5.omLren:

Juti doet aan Elt.. Helena en AsoI!ilAion,
DOUNE CASTLE. Kapt. BURl!!, omtrellt 22 J

Voor Vracht. of P.lllillf!'e nrvoege
Eiab bij de AgtnlflID van de CAS
Jr( AILBOOT llAA1'8CHAPPIJ, K""",rn_

·"Ili'
U.SOK LS-iJ'NI

Koninkliij~é )[~.~~ll'~t,

DE'::Mailbooten der
trekken van Kaaptad naar

via Madeirt., om den anderen Woensd&.g
" UDr L.m., ala onder UoIlleggende :

VOOR ENGZLAlfD.
I7-ATHKSIAN, Kapt. UOPP.
I-M~XlCAl'i, ~l. RIiY1loLJ)ll.

li-NORlolAN, (Twin Screw), Kapl.Ju' "'-
:z»-TARTAR, Kapl. KURTON.' '

KXTRA llOOnS VOOR K~GtLA.~'
OAUL, (Ift!lx:I .. 6<:nroef). KApl. 11'.\CKL, 'L

f Junl, .iA Tcuerllfc "'. M.. le,ra.
'I·ARTA~. )lal'1.. AlARTlII. Ollllrelll I~ ,j

l'Cllcri~.
UR!!:KA., (lloublJde ~), urt. I\iOlAJ."

lreDt :I Jul!. vi;, T""lCl1ire. .
PRETOR~, Eal'l. AIUI8T&OG,omtreilt t j

Teueri1fc.
Een -n.n de Ma.a-tlIchappij'1I IDOOle

booten UJ SOUTHAllt'TON verlaten
HAMBURG, Iwrt. na de II&nlwID,t

deu lIailatoombooten.

RJn'OU&IU..ART JES _E!W E L
ga.ngbaar vOOr zet! Maanden, w~rdl'''
reikt ~D ~n verminder~ug " ..n lil r""
op den Dnbbeien }'Ilssagepnjs.

IlKTOURK.A..t.B.TJI':R na&l' HA \
t.ngs de KUST wOl-den Ultgereikt ,'v'l

terugrei.a binnen Drie liaaud6In pel' ,.ic 1
uf th. Cutle :M.a&t.cha.ppij SLWUl[",'

V oor V I'JIrOhtof PUPge doe IJlen
aan de KaDtoreu YU CM U niD\l
K.. t.chappij, .uaen.,-.tn.at..

1!t'i U! 4.lt•IH
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Voorait.w...L.o. .
Po...

mer
Irsoebt
ala :

IniDgeIl
lI'8Dd. Kn-
Il.

oos,
1eanItari.

'h:ijft aan

ALT,
:dsburg,
mm~8bnrg

ord3burg.

ilChe

nd. :~.

rIl.
lit

t.

_:' \

I r y" er leide dat de
, • ,d: t<I een ttwripu
IIel ,. hedroe'l'eDd te
I. io[c""II"n In de malA&I~b"IIPii
• ",' R"hbeneiland ~
'" I( ~ln Om daar te ..._
Id en .. ek te 1Il&Qn. Men
t I~ ur Impel' wu ol jUl'

I ,I L,'k"r nlOltwooer daaJ' gaan
I n,~",nng geene verdere
,,; h I zal het lid voor Piket-
, 11'" Jl. en bet geheele bui.

sOudw. __ ".I~
bandeD_ _ ...
gestun it om te
der~iL ZOO
HUlIw'aaide _ lI_'
de wii:ae 1flI&fOp Iiti Itl.'Ipr<!lktlli
veel werk: aao de
hel land kunnen hem lijn.
~ten Ik blánken-de meeatten inZUld-Afri.ka
~pvoeden •. ~il .. ~de bill niët in een vijIm •
d~1t lOOD en_ren, doch de mak is nn 100
groot gewicht, dat men ae uiet mbwjjPDd bn
voorbjjtien. De beginselen VaD tIdIoolbest_n
ell ploo~l!jke belasting ...ordilD erkend do<,il de
bill pat niet ver goDOei. ook komen de 10.000
b1nnke ~det'en ill de aen-din(!l!Obolen niet
o~dm' de bill. [De heer TbetOll seide dM dit.
mOlt r,oouu ww op reoommendatie Vlln dr.
Yuir. HU erkent <lat de .amenstelling dtll:
sehoo ",Jen een moeilijke zaak is, eu Ili; gaf aan
de hand ..ht de regeanug iets Ulcer te doea
moet hebben met dj samenstelling W" "an, Het
~p;lt hem dat deae bill niet tezamen met die "an
deu heer So.lh!r behandeld klm worden. Zijn
l>t>gltl!!el Il< • !l('buolOOsturen en verplichtend
onderwijs usoeten hand aan hand g30'\n. Hil IllS
UIt bet m?p"rt V1Ul dr. Muir Illlt de opkomst
der kinderen sleehta door wetge\-ing ~regeld
kali worden. Het rapport z.egt verder dat
5i.'100 kinderen niet gemslleltteerd konden wor-
dell. omdat ze niet meer IQ school WIlren. Hti
gaf san de band de tweede le~i(lg uit te stellen
t~t de bW van .den beer &wer ook voor bet
hUI~ lSDt. Te Wa.er verdedigde Zlch tegen den
alLIl\ al "an deu heer Innes, en wenscbte daarna
den heer Theron geluk met de wijltIl waarop hIj
de bill beeft lDg~br3Cht. De regeering, en bij
persoonluk. ondeJ'1lteunde de bill van harte,
GedUN'lllle de laatste jaren is er eene ontwaking
bl) ouzo bevolking en bet III goed dat wiJ de
gcl~geubeld waarnemen. HU zal de bill onder-
steunen, doch 111 colQÏté ",uilen verseheidene
venUldering~n gemaakt moeeen worden. In dil
eerste pllillU denkt b!i dat de bill niet gebcel
penUlliillef UI. Dan "'Iln er distrik ten waar
blaukeu wonen die goon dlllU'iktBraad hebben.
Ooli: wordt geen provisie gamaa~ omtrent de
heUiling "an de leden des ra8da. Hij zoo zeggen
dat re I\iet betaald moeten worden, Dan meent
bn dat het llIet goe<l is . de belangen van de
dorpen eu dl~trikten aan donzelfden raad op te
dragen. Indien de beetaande scholen niet
onder de wet kOIU~n, dan is het mQ~ellik dat
wnJVlug bn w,t"tIlIlIl . ell hiJ meent dat een
verandenng noodig zal 'Un. Dan deukt hU dat
de regeer'ng te "eel macbt gege"en wordt ill
ge val van oneentgheid russehen den seboolread en
den ~Up<!rinteD<lent '1Ul onderwijs. DaQ .egt de
hill dAt .h.:btll gooertiflwerde olldel'wljzel'll aan-
~eKteld kunnen wordcn. Gaat dit oll"cmnderd
door dan Z:UOIDtrVnt 00 percent "an onze t"gen·
woordlge onderwjizers niet aaugesteld kutUWn
worden. Hl) spreekt van ondervinding al. hil
zegt dat verplicbtend onderwils niet goed 'K
"oor Znld-Afrikll. Hn wllll van gevoelen dat de
t'ld nog tIlct b"'kumen is \'oor i!Cboolradon, doch
t )cn de h""r Theron g-ewllhg Wil.' de =~k up te
lI"m<!u hcl ..uf,lc hU '!Ine onder.tewu,li<!

De I... "r M ,'rTima.n ",,,n>!Chtll I)ok den heer
Tlopr"" geluk en 1""lankt" hcw voor Z!lU w"rk
Hn kllrnkton"'-'CI'Ile de spce<:h VI,Il .lr. Te \V!lttlr
ab ecn ., akehge Olonl"'~praotk geheelon.
waardIg aall bet hUIs.' Doze w.... Uol ~erste
rw.,.) dat een millister wo onvoorbereid V()()r het
hllL~kwam mct een ~ onderweIl" Hil Wil
.Ic I,il met m ecn 'ill\ndtgen geest cntJ8eer~n,
duch Iw"ft oon paar !l.l\lImerkingen RH' t "CMt
.Iat de Inll het lagar (lndenn", ml tegengaan
\V" moeten met het wu. opzetten. Oll",r he"er
'U\I~ de fondamelltcll wolrkcn, Oe /',Il--niet de
"l'<Jech-' lUl den heer Theron maakt een ouder·
""beld tull8Cben de mumcipahtelt en bet
dl~tnkt. Uit IJl cell .erkeerd bt'gltUl(ll omdnt
de dlMtrlkten de I$rootllte behoefte'.' hohlltln.
~bC)."".den W!lren III ol., bUlwndu,trikwn ,'an
Engel,uuj ltlet L'(lO .ucee., en de beer Balfour
zelde dilt de reden WIU! omdat de lnndhewonel1l
conll<l"""uef ziln en "ieb Ulilt gaarne OOI,",ten.
Dan ""I de b~wtlDg grootendoola vall ..n op
grolld4)1g~" Nl dit IS niet recbt\'l\llrdig.
H 'I gtU u,an de band de bm nM!' bet select
COlDlUo op pensioenen voor onderwijzen te
verwIJzen. Hil de.tkt de god8(lJen~ttge HeM'
men' moeten 'beter erkend worden. Hij wil
geen leer or.derwe.en hebbl!n, docb de ocbolen
opgericbt do ,1' kerkgenoo"i!ChI\ppon moeten er-
kcnu worden. De zaak iJS "'lUl ZOO groot ge-
wlcbt dat het ),Una onmogel,ik ill lie dit jaar
nug door te krUIl'en. en hli meent dat ol", hoor
Theron :L1cb wnooell "<UI ~tcllen lOet ,le zaak
prominent voor het land gebracht te bebbell,
(ToeJuiching).

KoL &bemlbrucker III 'an gevoelen dat de
bIn een ge,-olg UI \'&n bet rapport van dr, Muir.
HIj 7.&1 ,'oor de tweede leziog stemmen, hoe-
wel bij groote objectie beeft tegen een paal'
puntelI lil de bill.

De beer Van der Walt gaat m betóin•el
,,amIlU met de bill, doch de ommekeer en
,ernndering is wo groot dat hij meent dat de
heer Tberon teHeden moet ziln met een
tweede le&1ll8' (iaat de bill in comiw dan zal
ze wlllU'tlChlllllUk gebeel anders er uit komen.
Een bezwaar togen de bill is dat de kerklICho-
leo weggenomeu worden, HU zegt I!Cboolra.·
den ell verplichtend onderwIJ8 gaan Ulet ...unen.
Maakt onderwiJs verplichtend en lIlen zal met
do wet opg8l!Cheept zitten 7.ooal~ lIlet .de
brnnd.iektowet. De twl er voor I. nog met
gekomen. Hij zal de tweffle lezlU!( '·'Ul bl\rle
undenteUnen, doch h"t ,olk moet nog meer
genwipleel(il ,,"orden 10 deze lIIgrjipende zaak.
Het groote wurk mO<Jt met in cell dag gedaan
wordenI Dr. Berry .t"llic >OOr ,erdaging van bet de·
I.,t. doch ",et<! nf",_temd

De hcer Venter ma:lkt ol»""tle tegen de be-
Ul»tlllg op men.ehen dIe met belnng UI ondenv!!.
Atellen Hl! "al de hill ondeJ:'ilteunenne htlllr Van Z'II dacht eent Ulet te "preken,
docb denkt het' wenachelnk de bill met de
anderen naar eeu select oomitcl te verwl)zen.
Hil heeft op het congrM bet begin",,'onder.
steund. doch men moet Ule\ vergeten dat de bill
met onk01llten gepaard.al ;raan, In de groote
dlvtnktell WOllcn de heboeftigen ver van de
dorpen en krUllen de leden die 15 en ~r
mlilen \'er VIlO het llorp wonen geen ,betllhng.
dUll 1.a1 Dlell getloo l.,.ien krlllletl. K Ietlt meI!
dorpehngeu eli lIIenl!Chcn die tlabh de dorpen
",onon tlan IUU011 de helangen der andere deelen
to<'h nlllt heltl\rtlll'd worden, HIj iMcr voor de
bill n:IIU' een tlCleet COlllltcl te verwi;aen.

1>0 heer Van der Vilver sal de "!Ieede leaing
Clildenotennon. hnewel hil be.waren tegen dl! b,lI
heeft De wet:w met kOAten gepaard gaan.
Dan ~ de wet niet geheel j>'6rmifilllief, Er Ziln
IIruote veranderingen noodlg en t!Jlllrom tal hll
le ondeTllteunen,

I>e be'" Du TOit lCide dat dese een veel ODl-
vlltten"e l&8k ill, VII het h.i. hooft reedS vele
bezwaren gehoord, Het ,'orbeugt ",em. dat ~et
bllÏ>ohet IJefÏ(llIeI goedkeurt, en bil alet Illot
""""I',,m .le tw~de lelinll uitgCllteld "al ~ol'dell
V,",r fl., Inll van clell hoor t\Anet', Het I_ goeo:l
oen lichaam in elk dl.trikt te bllb~n dat de
" ... k \',,11 het underwil8 kan behlU'tlgcn. Hot
.1•.,.,1 moet nok welOn om de I!Chollln meer (,;..
.tcn,i1g te makt!nOe heer !o\chretner denkt .lat "crphehteud on·
clur\l'II" ..part \'Iln dele 1»11be8pM,k~n kun wor·
den. Het "Vilt hom dat dt! reprUI, nIet mcer
gedaan h..oft doch lOon moet dr, Tt, VAter Il~t
til hnrd Mnv~lIen. HIl i8 voor de hili III he
glllllOl en"ooral omdat de b.lI gematigd I", Bil
denkt de kom8t vali dl'. M IIIr "'lil' een zogen en
_wel hll de fouten Zijner deugden heeft
kunllen Wil hom goed gebru,ken en I~ter, ",I het
hetcr gaan Het .to".el VIUI eent1'l1llJ13tlevonr·
l!tOt m de beboeften .,.n het land. HII \'fe(lllt
dat .Ie hili ",,)1\1. JO ~tMt lIiet ha'''' dooJ I1U
l\eretken. HIj ll'I voor de tweede lezlllg docl~
I","pt men .,.1 lUl dan naar bet <elect cn'~I'"
ver"n

ZOIl
met die ,'an den heor !'auer er I~I· De

nak I" • .,.,r belangrlik, en venl"r "..I lie heer
Then'" .lan In ,le ""Iegcnht'lti alln. Illn blll toe te
hchten en tc vercledtgen. Al8 v~rtltter '-'lI hll
lilt' ooreebt met hebben 111 COlDlt". ,
I)" heer lmmelml\n boopt 4J1ell MI met over·

hl\~.tlg wecan, en de lIU'k g~1 overwegen. Hil
.Ie!lk~ de koloniale oeeretarl8 werd Vf)t>f nIet
asnae"allen, III comi"': hoopt h'l "nllen venuloc-
nngen voorgesteld worden.

De heer Bmith '" vbor de b.lI. De saak 1•
reedK dlk-wn" besproken en he' onderwIls 18 eeh
le\'8nllkwelltie. B~ sal goed a!ln de t,ll na ..u·
bet !lillen comité te verwilzen.

De beer \vege u.ook "oor de b~ll. dochdaar de
wet permilO81ef iA, beb.>ort pro"'.1C gemaakt te
worden voor de opbett'ing der wet in een dis·
trik' waar ~e met goed werkt. lndien er aan
't eind deA jlU11'1' een tekort iAdan zal ht:t lang
nemen om de reaeeriDIPtoeIave te 1lrji1fen. en
hii beeft belwaar telr"D de toelage van den-
afdee~ ,De beer FuU ... noemde d'3 bill eeoa trtlUlIPD&ll1I

(V"II .. /om.)

.;;I 1 voor-etel terug
RI.

" '" ,l~kl~ H>Qr illot alle
l.·nue t, \ er de oo-",pron-

.t e rv U,l'UWt,' opmerrag no
II \ 1\ do- -r o't'H heer Duncan.

I' n:J van Briesch Bechu-
',I.:\t van het getal grond.
1 ~\t t g~'u.l llOg 10 handen
! ,id ~degU worden.

IT te ,.le dat "" een \.ral'"
I t..;;\.:cqn~ wa.~ on dit

t ft d en

tweede

\~OJ!" de tWc"Jde- lBiin~
)lA \Tl'('HAI'I'!.1.

A fnki\ll.lll!Ch" onder-
mnat>lchal'pj j op voor-

.', \.~t r:» 1 tlc.p;l.~)lcrl~1l III
,lt- 1 ti'l llU IJl:t."\tlS.

I' ,\"...rCIT Op tafel

het I~I ichl.dlli
\lUI dell hoo-
Kruger i. till'

weniIChendc met deu

...kl,\~ tnt de ti!.) morgen.
, ' ,.",le ,lat het bet ..r ,s
1 "·t lt'\ ell \ oot' her bUl~

op I:'! dezer cC'n
gan
band gtJateld,
afloop van ge, angenen, en Zl\ll

overtuiging te 'ende dolt Z!l1l g.,d"tg
een hlljvwde ",erktllg 1.a1oef,mon
op gebeel zure- 1\1nll:a. een gelukkig voor-
teeken "it<,ell:oD,,,'tuzc l>etrekkingen
tOllllCben Hoe dit
vO<.ll'teekcn nkt te zIJn,
dat tiet men UIt u, er het ge-
8prokene 0l' eon tijd aan de her-
\'orlllefl!, Wllar "l",'kers de heer Farrar
met grooten de '~lZckenBg van den
hoor 'Innee uut de natnou der
ber\'ofm",", wet lof III ol" tockomMt'l::e
gescltiedcm- der vfUll ,,,"<1,," I.CcnOtlmd
worden, .

Verder wordt
maakt van het derallleeren
en drie rlltUlgell
ver van de stad. du _tok er I~.·,I ,'I'

een lichte kwetsutir:ipU, maar de lU" kou ,>elll-
gen tIjd niet geli>eilgd W0l11ell tl)t £,1''''[ ,cr·
driet van pa.'lIlIlgI~11aan het stutrun Z, "d,tg
hadden er dankstqbden pInatol voor het lo;lll-
ten der gevungtlnl'1n. en bUlté'lIh"n •• een
groo~mljll,>ntgullling, IOlgClIl!Ulkt.lll,'t !:~IMI"M"I
lcapito.al, \\i1.a.t'\l\lll~lI}H.OI~1 '''111 m« t e wL'll\l'lI,
en door tO<ldoell vn t\\ ee ,I •• h'lItinl1"·. (FI ce-
mali ..'I< Cohen, en ,ppenlo"Hltcr .. K"hlcr) U"
plek heet Banrjes ~l<lp eli g' ,'11"( "an lI!1l1tJe~
gooolJ80hd~crd

Vit Pretoria \'~Incemt lIlelI dat <lo eClsW
volk.rand met \.~ itel("tl U ,temllIen het hc-
glIlsel v!lIl ltUllllt,fi._((!I I"" ft "",,;(elT 'nleu. eli (,Ot
w!lzigtng dcr "H: ""n "011,,t,' \,ln tine I..den
heelt aallgeMeld, Bnllol!lg" It""ft mn ,,,or eli
Z;)U tegen' III '!~1e l'-.LapkolntlW ('\Cf\'fccg't
'LJlc~n d8llrom hel ~eg,1l "1Il,1.lt lilt II ,lT kleur·
lingen tot het .1~I"rcrht t,)d,'1l1. II) ,h'lI t" ce·
den volkl<l'Wld .tlro het np!'ort ',lil d.'\1
sU!ats-wilnlllgeni'>11T ,\1l.n het It"," ,o,'rgdeg<L
De iuvOc1r \'1'0 10ullczc:l ... doOl' de It'geenll",
wordt goschllt up c1.1bl, of mo \I at ~lIi "11"",
ell d" kost"," op l: 1:1IHMI B"lte",h~n hebben
dol beereu J D l'dllelS ,I: lu, ZO()W,l.t

BOO mgc"')tlrd Die der 'q;(Cetlllg \"I)!dl'lI
in de "tln!Chllhmde ,h-t1II<t"" W'I'I:uot"t '>Ill,

tIJden" de I ulI~IJtp':.t. a!- lt "kcli"rell te ,he-
tl('n.

llil"ondorh~"I~1I \I ""kil "',11101.1 \ ,In ",·n
bra.nd AJUl do Lêcu\\ !,I',lt.>III t{\ !laUlh tWt:'rkt!l1~

in het dl.tnkt !?,ret"rttl. Jlet;" lll""U 'teken
\'lUl hoog g"'_' t'j,llln • .,,,Il I",t !lgc" \I II\tI heeft
v'tir nU',,~lu:ilI1CI1 \~an pn.ra ti I lit· ell tl'cr ,docn
afbrunden ; en tw".. I tah,"""""hc ""I k henelI
met tWC'll nnlu!rtillell, .Il" IeL. N.-ddcn wildrIl, .
ZlI" door het 1.,rtI~n "UI p,u'atli ti" hhkkcn 7.00

kekwetst .tat zll tir ""ti '" 1'1 lt..l"n '!I"
Bet nLpport '·,m tien Mtaat"-lIllltllllt:elllcur 'OO~
IK\l5 ~preel<t viln do glU...te nflnecroel'lIIg ,Ier
gnud-lnduKtne. "Hun ..1 door tllltgllltl1ng ,lel"
diepe wnugrotlol~l, IJet kllPlt.u.i lil 1li1illCIl
belegd wao< Ille* l>t lllllhoCIl ,etmcc"lero, e~
waren I 'jil IUluLfl1ochnpPllcli.Illet cell arh",d.-
kapitaal ,al' nVl'r c1e t\VlLnlf tIl11hOUIi ,(.. lilt ..
d(l,f'lt"~('n 1':1rt.lt'" II lt d ",' Lil 1 )1('

lUljhuClI, old ~li no" _ .. ','I dl ,..('1.: ,\ lH'-

gen. Ue Rand.' d," lil P<~l1K~ pcrcu"t ,.,', d.,:
goudwin.ten h1'd gele"ctd. had het ti,,,,,. tilt
fI\I, 77 peroon~ gelmwht, en het " ... gelJlt'ketl
dat In de diep"" P" hUllltlltrdfen lt! !lulldgeh"l~
en dikte Zich gel!lk hi", elI. Dc d"t. crll te
8choon"l'l'uit lW'" \'eeihelo,"ulld. eli ook III he*
Heidelberg>lOh, 1'111.& vo"ruttg:Ulg t.· W"dll"II,
daar men reden h..d nth tO' geloOl ell dnt hu~
Nigel rif ltl die nchung z,ch Illtbrculde Ot)
Kaapdelveruel) _ ..reil \Vcg,'n. ,lt'll 1!I.!cll,k.",
stilstand der gbu"pro<luct ... 1'1 d., :-;,h"t,ll III1!11
!lCbteruitgegaan,1 CII cle 1.11 1,1I1",t~"",h~ I I'd-
grims rUl<t), df. eell'g~ ",1:1, (fit'" ,.lIII".d" ",,"rt·
wlOning beefj.., "troet dell le up l.!J,k Zout-
paIUl!,erg IUln loet a.·ht~ ... ll~""ltI "\I.d(f, 1111 ,,,t-
staand ,d~ re.". ook \\iLt 111111 t dl~l11,,' l'lt (,q l.l

htffltte te 1.11", \ ... 1,.,(<1., ''''''''l,; ."" hd
doorloopcll dur nlr"" ", d.,,, y, I),t,wt \\' Id ....
L!IZOnderh.,.ielt l111'"'I;' du,,\ die het 1'1.,,, \.t.I
prefudel1t ~U:t~ti !)lJ\ 4 l<:.:t" dom ,1(lU Il. I J.!.' .n4}
tot uurt{!:"l"!' ti.., ),··v.!ri.. 11 Zo.;('· \ t I p.L~ do,,",,~

luken. V('ldt'f Ïf·t~ "\el (11.111!;wtt·!1III 1~:.!t.·1l."
bof,tln ill ~",n.zielall.t t'l .I..' \ 1101 t;':,l.\lld.· .lIlt~
wikkeling ,le" knlen "1'1<"tl1<', \1101'111te nukA-
burg. t

. De f~-I", ("~tnwIH) .. \ lil oorel ..,! I .bt hut
geftrng der TrarHi,a(I:~·h.:· rt~., nllg li, I..lk,· II*'
g'+J\ungcn(,!I. v;nQ ,11)'0 tln'Iy.:, 1."1 III d· !~l"l':\nl'~1
nie luide ,erkQntll~d '-;1 ·d. eell \~ \0\'11'" I ... ,l,t
(l:e regc~nng bJl'\~ 1':1 \! ,.Ic "Jl en h.:u.t en
tweedracht Qoqr \ crgcVltlg'!'ó1I'tllllflhl'ld lilt 11t1fl
weg wenl!Cbt te nIllIIen. ".\ ug"." v""gl hll ur
bij. "de tegerrwool'l.hge p>lI'ti! ,ht IlIl't :dleul1
apprecieeren, maar h"t ,.,k uttcln{lelqk Loei!."
door daden ~men. De heer 111111'" h", ft UIl,
!anI!" op eene verll"tlCI'lIl~ ';U' l<,1 ,Id ,I, \I'~'

broedering clet helde ra,.....'11 1",,~....ld kali w""
J.len door aan I>!!)deZI\'h'" lel' Lv g" "Il "" te
flem"n. Nu, dil Tm"",ld h"fl 111'1<'1.."·,,,
maanden gon~ ge~~\Cll .• I.och wal h.,. tt A11
tcrugbekotllcn1 )lwt •. t"tJ\~1 Illel' Wil llil
len nU Zitm of .1", Iw.t"II. ,Ii~ li' hul" l "(,r-
mannen \'Ull de Ka..:lf,kQlol1w WIU)('ll, 1111 ,t()U

eet'lljk en oprecht 7.lIll~tl /.1111 .>l1t '''<Ir ,i.,
Tnu,,\'u.al np t4I .!.IUlll "11 \'" hu '"'u 1·"1.(<"'''''!t
dat \C"lf lloe ~Uld Afllk,I''''''' h~ It"l'ul,Il"k 1111.
len ci.chcll ""Ilt !taa, ...·dltuHltlj.i til' k, IIl1t.
Praatje. > u~l"tI g""" il uil Jl'•. ,··ltl 1\(', 'l,,,,,'k,
woord. '"Rh I_rtt, hopen ,...II (tH! ,lt111It·, itp tltn
h(jer (nn .... "" "11"0 ",,,Iraicl' 111'1/' I''',t lit,
hoeft te ",,,~,,n.'

,1,1, l.rt h" In de handen
, ,I lo I !.""ir ne met de b.1l

'I" ,l,~ het hUJ~ 'goed ID
tI ...-t L·t Il be ..luit neemt.

,_ ' i.l. dalloen bn \0 bet
',.,' I Jc hili wu. doch nu
"t h~t In belAng ..an ~e

"1 lt , , eli Sauer drongen
__ " IJ moet wOl'\.len tot

1\1, toen een a,mendemt!nt
" ell ...a~. "Il bil stelde
l!\ !Jet cernité. daar het
"t hUil' wilde er n1"t

, I ", "I" wen dat hll ~!jn
... 1\' \ t 1\ een werkje van

l l ..t I nll11tt' mt toen met
\\ ".1 III de ruoellllkbt.'id

I), ~ I .....auer , die vooratelde
! I ...tt' ...'I L'_'U verlaten

lid en t eu menw \·oonte.l ter
I, P,' ,,!'nl :u<ngelloDlOIl,

I ....l'rI~g .len beur ~Iolteno
ll!,l ll.hl \ H"r ZUil obstructte en

I" r :""\:Hh ..r wa...verdedigd, ver-
Il tIl"

... Il r..:) - 'A:"'lJln~lll1g~W\lrk.~n·

, '" h,")lIk!~tul t._·11 \·;.Ul dd
II _ \ ...I"dt'r.,t~·\lnillg :.tall kerk
-. 'U\ l-nh)lHellt~ l1rll""crk 10

\~ "dttll gt......l.~l·1 Dc Vl111~ni-
I 111.\ i(tA.'''Ct. l..nuV/--!'(poorweg

...t~ 1.1 \"". ,-N'e l-.!':l1og yaJl
)I.t \~dI

I,! ...tchi,,\(), ~ktwt;e(iclcZlDg
Il ~. " .. 't I, t g"\T,lCht ''1Ul de

• r l. ~Ild ht" 1 [:.{f-'nnUl0Jl Ue bill
'II ..\ '.lt l' lwt ult' h..e~l \all.le

, ,I r" I' w" !liet '!In eigen
"I Il, \ulk b,'lall\( .Iollen 10 het
Ili!OIlL!1 WIl tIH;,'ZU!U daL nlct

!, \ I ,'f1'}"fWt.'ZI IJ zal wonlen, "';r
,I .1'" k""le«n In het Innd dit:

" Tl \\ or-Jell nc.) "OlIe heeft ook
_ '111"'111 h.,loord Uc l'Uldelnke
I I .....1,· ...t~d~ t.t.·rug HKlr Je ()uk.os·

k, I.!k, "p het la:1tst~ cOllgr ....
, gu",tc \ an ""hool1>esturen

,l _' ll'l!u ...n Ook. ZUil eigen o.lIderrin-
I 'Tl', (1.1(l de,." '"l! Hl te brengen.

_ II I," "nol"r het H"lland;;ch beKtuur
, " k ,'u t h"t go(l...J","~ttg beglrurel

• t d 11 \ dHrgront.l. Ot' eet ste IJCbool
I, ,TI" .. erd g"boudtlu d"ur ""n ~rt

I(fu" ...tl I Le II rapport \"lUl dwo
.I ,,:t ",t ol .. la"d"l"k .. h,~olklllg on-

,I 1'\. cl L. dIL nQ nUlt nOl{het geval ~
;. p ,1,lh::,kt k,ulwn.·n ml:'iWn "'!J nog eeD
dl .lt I,.. \'Jlkan..:. olwia.t ~t" rllet on, .. ik·

~""""~ I' (Il 1';04 pnl,h •..,.,rdO! De Miaot
\UlTlltJ\r"l' .., tHHJltq' !,ltt.""4. ,ite zoo veel

",,,11<,1,1,,," ,,,oor Z""r \IIlIt.L ECIIlJeglD8eI
-dl' h 1dl: !lIen ... Ir· II dl\.· 1J1I.1cr.,..q" geniu&.eu

tIlt ~t:'t cr ",ur I~·t~dt.'n E-t!(l pla:lt8c1tike
."'lhcla....~tlllg \VI rd l!".f.j. \,'11 In P":l~1 kwam
Il, 1,.. 1ll'1 ,td •.,l II.' hv"td "I,'e VOlgeilll
il ,I,. W;l!! e",n I'"lttl ..ke • qle ocbolen
1.11 H\l:ral ln~t\ocr,i \\"aarom kon dlt

111t't hca",,,,o""thm' t ~m.jathut ,'rue
_, I 1,1' t 1',,-,.te "!L..:bt- 12 ""bolen werden

,ITI ,(l.I"el "I'~"'" ht lI~t ~olk zt.'tfI.
1'" tt.. II t'k:la..;\l; eli .lun zullen "lJ zelf ,'oor
,.I ""'I' 1.011«11 In 1"',:, kwam bet t.hau~
ol. 'tebd IJ,I _t"",,'l I",houdt bet be
I.t ,j,. oll.j~..,. l .. lf ,,'1, t" zeggen bebben
, \lit' \' 'I'" t:PII1Il' I kiwieren liln doel
, til" ltd t. ~""\<",,,llil" ,tcl",,1 op zilu
\ "t tP ...lt'll. [) eH IHet um het al te
Z Il "I,,,· I.' ""\{ell dit .td..el UI (il)
I I'I~" _. I d{, IIl-tclhn!l eelle kiellle

_ I" \, ,-ur: ~ lourdtJ.lk \HOr bet ()IKlcr~
I 1,)~)ll!. tt 1 )4oj'honJ opgerll'ht wordt.

\ ".ll'Itf'r.!' L!'.~. \,"} \\vnit::ll. l~U ~q lh4:! h~t
T li I lT' ,fil: 1 h· t lI1Ct.....".t te ze)Ci(.,n H!1

I.,' ',,, I" ht(.'11 III d" "entc pLr....L.
, r,1 ,.t, ,(,,, <I" hIll penuLNlIef I. III

tIlt I_ ",.,,!tl! 0111 d"t men DIet te
11\ "t /.1\1l III [ IflVot:reu van een ZOO

, , , ",de rI lig II "" komt een distrikt
I " , t· bH! .("",lale ,organenng, waa.r-
.... kj.,1 ll'\ IIrl'n kenn~ III gegeven, \'all den
1_"'/ 1 tol kMl iLu,rl~ i16 .. hllten met een
, I I ,lf'r 11:"1,,,1.,"", l.,.i,,". Jo;en tweed6

t I I •• '< t." j) cl" .uperllllclldent
I dil. 't '" ,1'"'11 IJII dun "CJ..,tjhugJ'raaJ,

k .' .'" ,wlw" .. rd, <lau moet hU ~Jeb tot
IJ I In' ril W,'II(.t~tI tUl m~.u kan oon be·

ol I' ,\,.tltkt oprlchttlll lUl ecu nlotl6
I hl\l/t'll f.!lu.:unnlnen Ott '" uoodlg.
I,,' "",(, " ...I'IPtlll" wur ..uk Dlaakt op

,11" ..... f 1.'1(111",,1 ,"" de l,lll. lI"t
" "TI" """lt I!ckO&"" dOQr du .tIlDlIf"-
. 01 " ,",r 01,,,,..fdu"hnll"l'tIIIlI, t:lk "eldkor·
!I'~' ..ft trltnAttHut tw"" l..,...lun en \OOr
_' k "TI' l<~I<,ft krljlP de afdoohllK"fIUILi
II. t, • .I," 111111dllr wut I. Q1n lIeulI onder·

I • 11111\"" tl, .. ",dIfHt Itu dnl1",ho .. oner. elll

," ,1<'" ""1 1( •• h.,.,I .. cll"l.rlkt moot
'" .. 1o,.,II.'.lIIur be"!."n fAin Uil

+": k 11\ .!t.tIlJPlKt worden \tI hd' gt'\~tll \'an
, ... 1 .. ,'''tft IIlUllu.IIJ..'\htt.Ht.cn, "~en h01lwWU'
I, 1 11"::' IIW()I,nh.cu "t.o1M;1 la tlat d" nleu.,C

\11111\ ..... 11 nil t ~".ICludt.n 1" h."t werk ,.n.1I

!'.{II'~"I"''' "1' Lt' n"men en \ourfle wel
.,t III ~Inj( WeU III .le hllKondur·

• III": ~llldt.t .lf' qmt~ll",teUln.g valt ticZl1D
II, , .• tl I'I"ht ,~n h..t I...",t.mr IlO oon

, t, 111•• k"'11 .Lu.n~,u"lile Jc tt)C'!"t.antleu
1,_lllk' "I' ,,,,,lcrw!I"l(,,bll,,1 '1111 do

t", I\d. "~'n lht '-'f't U" \.111 t(M)p:."""lIlSC
,I, \,I"'lkcn Lt"t r>lpport wor<lt

...II,'I.,r1l1tt'llthl1l \all nntlcr ....jl- icwntteu
• I o>\t n\I'.(1n~
",k.1 I~ ",,,,,I.,,, ,ho phchwn van het be
,,_I"':I\'1'l dl \onrAlt..··utn.,c Wl)l'dt ook

LOlk! .\ lt li,....,1101,'11 ",lt>cht..M tlpun kUil'
• \ "'1 I.lu,kt"" lhJ l,M..,.,t.aAIHt~ IfChc,len
!H' r !I,)I,d ....·v·u.hlo( orH-t.l~r (It.! wet, Iloch
, II~ ""dl i{"III,.akl d .•l lil "wh lang-
1\\\.lk~11 t(.ot 1IIl..~hul1l \nn nuderwll"
l.j, ou hH dl ..dt" hepaa.l~l wflnlt!l1. Du
,', lldt"'!l1 \ lil ollt!Pr- 1" hwi 7.ItH lull met'"
1 " \ ~ 11\ lt"'1 1.'11 t'n he'!l'ft l~ I.{n'cdf.(l,"\!urd,

... 1I'1,II" ...t\1ll, 1....\1 ,\:lll t t~~,tl \.\It t."l.k Jaar
• ":' .. ol I ~ ~ \1\ Il t1(l.d tJpm3xcu en l.t' lUU\r

...1.' /.I!lld, 11 \\',H",h zé g,~igt1.keur~l
.. ITflt b •. ( "" r-k en ,tl.or flf' :L;UlI1310C d()():

r. \,;.. tUl\{ \!lll ,j,,,. Ilot'v,rt"Olillg nnltern~ll1t

k h. 1ft \J\Il J" ''''I!'",,'llul! tt: t,.,t"lell H,,'
.. 'II '(el"i<P f" n:cht'raar,hge v"nle.,ling VILI1

, "!1k,~lto~, "ln l)1I,lfIJr h~t t.qeenwnort.hgtt
\ ... I '" l.a.rhoqCcl1 d ""hvulcoluPU~let4 ook ll~

'111 liet ."llO<llI UllU hllift d.1l ",rant-
• " rd,.htk "'(Ir (h. b"U, I. ~r"'Hl'~ elocl ,-an
'" I ,;I' e"" le""rt 111 d.· k..... ll\n aal ,j" regee-
_ ,~ !' helft ,'r \;UI h..tal,," e" <le dUltriktMnlAd
.I ",.1,,.< 1",lft, Het g''''"n''''''tel..el .....ut. dn.
" It" I "cg. De ~" ....eten"daUl<ul" wordt IIlge-
,'. ".I "K' h"t .,,,, .. I,,,n-t1g kn...kter vali ondIlr·
...T1~te ....h.. lldcn. Het "I'll' hem dat de bill
III.. t 111hetere h3n.I.'n w..... (~eell. neen.) Ver·
phchteu<{ CJ"<{,,r.'1" ,""I in .l.- toelrolllllt n<'.od-

Het Chamberlain-plan.

Ot, LnlldelUjCne t·ol·""l"If1,h·tlt \Illilll't ./, "Utll
d'~14 /);1111114 W6~t flU"4\C h' tlt·I'·II. d kt til hll.U1t iéln
"ringon te Lon.!..,n de <TI ,·rtlll.(1II1l h,'",,, I,t dat
de heer Chl\mberIoLII' wl"I,,,11t .1"11 h., t HII',dcK
tfJ huwlhál\'cn ILI~ du •.~ ''''li \an dt> t 1..tlll'.l~l.~t
Compl\tl) .,n rllt:ll, ".1' Jl,' ,1,111d, lll,U;t....' h·'pPII
bn.ar cha.rtt:·f J,Otl (tnt \tI)4H ZIIII hll tlt.ut41u
O\'crgaan. dan zou df' ~I'hfltkll'il tIt., kO"ltdl IPII~wn
drn.gl"1t van de ullflt'rdl1lkklllll \,111 dl'll IIP'4~Hd
der ~llLtehelifn. Ii '" /,'" h,t l"ul,'ment " " 1("-
Mtreng nndc~ .. t'k \ ('Ti.l.n:..{"ll BRilf liet I j l\,I"'~
\a.'llM'he 8.\OfltUtlt un t\t' ~t'\ (,hW'1 ,1.1.,;1; \;1n.
.. Ht!t zon. ~ogt tie JJ,. ",ti. \ not \,1, h"ngut'
plrUltAte peNO"'eTl t'CIl ~~ Itqlf~ r~t'llp 'IJlI \I, tllI1t"I'r
:lIln <lo Illeuw.glcll!!Ill" I I," I... t I,ul,hek l"1l
,"olle \'oh.tll..llll Oltll ....t 'W",dt 1\ Pil d.1.1 )'1\1\, lh·t lh.k

\ ed3ngcn. zoo.tlrlt mcn nlll t.!t·ltl \ rHt g \" kl_'t.

men daarcl1~gen ll1l.'t,.. ,I lH 1.11l\t·t p"t.hl k ti. I.

met halve watuhc(leu to(.' n ..l. 11 .. ~t IJ, II •
)'[ll:'U hoe.Li fie nL.\ l' 1).1)11'" dll ~, .• !\ k-.1d

genoeg l!e .....fii, de ko~tul .•Ul ,Il-' OOf lUL( t ...' I ol ..
.\Iatabelen ku'lncn r~.tI tit'n' I) Il. \ 'Jl,l 111" 1
JUl~t. v(llgf\:~ het F: ... L· I, ",l HH'!!" ... l l',

het bew",d ,Llll"en II I " d" ,I' d T h, ,
d~N znudet1'lJt::rJlerk~'l ,l.lt J.: kl ... lt.....hg h 71~'~ 11
&(1 gl\.lln roepen .l~t m, ~ lt~n I",,: ,ICII h" ft

)I1LllT dat zullen lt h ,.I , • Il Bet! Il' lo , " t
laten zeggen, Jat ~ , Uit_, "he ~l.:'ytlllltY~"'d lH Ill, 'I

die hun g6ld alleen In cl) IlllAt~_haI'PTl IlO I~" "
g~token. omdat Z'I 'c ~-"u,,<,n 1"••1.1<l,lll·.t."
Kaap<i'!ben ,Nap<,Ie<Ill.

Zl] zullen, meent ,!~ J lf 'j , '>1. l' ti ,~ ij!: lit
nkeDen bet onthrektd. !t! i-_;'! ...1 t~ ~tofte!j nf" .1.1.'\

de maatI!CD'lPJ>'I ,oor I •• IlI"t"" 1J, ..u:, k
dezer beeren goed l' "IT ,r \:il', n.1I I'" Il 4:'''''''
~terting, ztl\jdell de a:ln,I,., ,j,,, IJeN ,'" ,{.. ril·
gebocbe ~tingootAle1JJen kUll:!t:l1 ttk~neit up
die IlOM.
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DINSDAG, 6 JUNI. 1896.

P,ETlTIElL

'heer Ván den Heever had een aantal
over veraoderi~ in de lIChoolwetten.
Van Bbjjn inageltib een om aapsteIling

echooiraden. die geleIeD. werd.
KEXlIltlGEVI}iIlEN.

sir H, StockeustiolD zal een vraag At<:>Uen
onregt de .. loyal co!onial." aangedaan.
heer Neethling eeu o"~r een, meAtkweatie.
heer Loahner zal voorstehen stllkken over
.mo _'Ik voor te leggen.
heel Bailey nl een voorstel over scholen

D~ beer \Vilmot een over Je archieven,
De heer Herholdt een over brandziekte

VHA(,EN,

Botha noeg of het waar i. dat een
getal geladen trucks opgehouden worden

, en zool 'a, wat is het getal dezer
eo gemid elde verlies per maand
ocl13tki.t ~ Wat is de oorzaak \'0.11 bet

oaontnoud. en welke .tnj)pen door de regeering
om dit k waad te voorkomen ~

de papieren in de zaak nagegaan, en
gelegenheid waar d-n minister van
werken een pluimpje te geven.

kolomale "~~retari. zeide dat Je nl:tg
door de stukkeu beantwoord was, on dat de
ng haal' he.: ZOIl doen 0;11bet kwaal te

komen, ruanr het sprak "aJJ zelf dat ditJl." ,reD11lJl:KeliikWM,

eethling vroeg of het waar WI~' .Iat
....... '.""'"'" regeering de Xatalclollll be,

maar de minister zeide dat het zoo

1,1~'If\\J~"':"'IJl'O' III. \\".\111(\\"1:1

tWl,t!dn ll'?ing- van (le1.~l wel word \oorgc-
door dell h..,,,,·W,lmot. 'net een h.f!d~ ~'P

"'"""""""", ma.ar hpt lIlLIl nier \\,\(t'I' g~l'l').!~.
JlU wilde men t;eld tt.·t·lleJ.! om dell water-
rrra Ld to \ eJ mel'rdun'lI.

he"l!, \"c(!tldjng wilde In de wot u~n l:)t.'l:a-
II tl'Utl t a.rnortl~llt 10,

e"':i-l'4(Aj IIlJlIbtJf b,·Jnt)fdc d.l~ lll.!fI dlL pUIlt

de (ir.lhamlctell ~n hun \·ert.cgou,voIH·dl).{(jr~
Int",1. J)~ reg""rlng r.ou geen 1,'.,),1 le.mell

{Ier umorti ...:\lw.
lp cell ''I'''''g "an ,len Ir""r Bailey lCide hll
de !rewune !JIJ 40 jllnr wa.,

lezlllg volgde. ::\[UII gIIIJ(, terstond ilJ
c".nit.: o\'er du zll"k. md dell heel' XeetdlilJ" al.
"(I{>rxittur, VhegeJlsdug el' door, on ook (le
de~de 1!!7,illghaJ plaats,

'.t:I.II\\·ET "':S,

t)e perste lTI11I1,.tur zeltle een pa.ar woorden~)\··rr d· t\\(·~,d,~ It~r.ing' d.·1' a.dlhtionecle tocl.i.
g'e:png.\H~r. l'i1 "'Ik 0', er deze Ik-......Jo tt 1Il:.-~t'..'r.
sto'lfl 1'\ eo nil·: le gaan. Bt' tW\'r ~fuh,kr dur'!}
e\!t. "'raag o\'('r dl~ uitKil' eli \"t)f)J" P1H1do 7.aki:H1,
wn",' de CI~; ~tt' lIlilll~tcr \...1\'11 Lo ·li'·!ltJfl·' '.1,J)

U".1.f1i1 dL' t' .11t,,~· d·..,!.J heer \\'1'..:.101:1(1 III ,t'''u','re
dtd ."itdd', ~Ig' '., I f':1 7.!11J ,,'j·-Jlld· I. l.!1 t\.
t_'êrrlo UI1r1I>1lt"r, "·,U't'li hiel l.{CWCCMt l~n m''''f'iten
goltr.1kt ,.,,'cl w.". kn

I~e h,· _;r 110ley n', )(~fl !la.ar I'dH.:htllt ,~O V3.'1

b'Taitll. D.lt "':""1 \Od tr Xilma IlJ.lLl'l(f ;::!n c.:r
ht);~g('Nn,}O,t hpl·r~t·hte. 7.1~1 .Ie ruillistt't J)c
klt)~r-Illlg"'!1 alda:lr \\ die';, lJl"t \\'cr~cn i'PI de
Iw"l' '( ;,Icler Ilo, k"" huil' werke',' in d~
.h"~j.(tc·: \ r.",;; d~ h. et '\Vilm 't. 3101! lett" ze
wt.lI: o}'onba.l'e w~rkt:n. hen~atte de miniKter.

Ue }lAer Vall dell liecvor l.:lg g(lun n,'tJ. ..~l1 or11
katf~l·k;t:.ltuln", pl'n ...ioe'Jen te g't!'·e'l. 't Kwa!Tl
dnor d ..! allll(.'X.L~ie ,'óUI Ht!t:J.ll.lIutla.nd. l.l'l (le
lIIilllst..r, mell gaf hetzclfd., al. \Toe.,:e,' ,le
,,,k.t"geer,ag, ()ok Je heer !'.(nl<ler 'pelIk
ove~ een I'ell.ioen. nl. .Iat "an sir S, Shipp ml.
w,,,'t .je I'" "ster een "phclderJlIg' oYer :,raf.Vr heur '"rjl.};lllud \ToerI na'u' do ri{)lcering
"an: het p .•• lc-lltellt"lrebouw, nit WlL' gl.(fa,an
doo~ het ,f(·p.lrtcmont '"iln openo.1.ru- werke:l.
•ei }le lII,n'.ter, Dol heer \\',enand vond h~t
banje duur: "I"dllts uIlder .len grund mg men
W'lt-I bet wa". ",..twoordJe de milli.!.er, :So::
lDee~ wilde de h~r WiCIl.llIIJ weten. Ill. iet" I)\'er
.,,,n [rijpad o,'er L-lllgtlherg. mlUlr daar hleek
nie~nd het rechte ,"ur te "'et"n; en nu kW'lm
""II Izilhllic ,'00" Lew," ii: 1I1'lrk8 benoorden
Vaalri,·ier. wam' .Je heer \Vienmlll ook oen
vrn~ O,'er h;ul. Uet was om g()ede kolen te
krlj~en. zei cle mini.ter. en de heer B;liley nam
het ivoor de regeering 0Pi maar wat de b' ...r
Wier.lUId weten wijde, aan wie de zijlinie eigen,
I"k ',tltlhoorde. Jat hleef weder "en geheIIn.

Ot heer Herholdt \'Toeg n""lr £414 w.1JU'
hoer!;n vonr ltetal"n mneRten m:\:<r het niet
ded+1. Htlcl tlcn\'ouJ'g. WIL. het Ilntwoord. dMt
men I liever het geld lllDe!<t lateh "aren dan er
.)\'er1 pl'ocedeeroll, Ook de heer Van Rh,jn h,u!
een ,naag o"er et'n kwefttie \'1\11 opmetingen
io d~n Vr!lJ!tallt, W""II later ook de heer Peacoclc
op t~rllg kW;\III. De miniater zeicle dat men
nwt iLallg IJohotlfdo te l.ijn; men Icon 7.eker zijll
van idool' den Vrlj~t"lIt f~tRoenliik bebanJeld te
wo~en.

Ot! £5II,lWlO 'roOI' de runderpeAt lokten een
aanmerIcing Vali den heer Vali den Hee ..." nit.
die Ide Will rallk hoog at:htte, EI' werden
menilcten hlllnken tot bew"king der liinen lfe-
hrui([t. zei de mini.ter, Het wm'k werd llIet
go,,~Jlli'ed',·,n. ,,·i de !to" Van cI .. n Hoc"er,
Nog :mt)f,r "iel 0"01' de Z l/1k "oor, tl)t de heer
Villi 'F;L~len <I" "j,rinkhan,m te [,......1" hrncht,
die. Inoendc hll. 'oor de lIl"nlOChen .ch'e kon,
den I,itgcroeid w"hlell, Dc· b""""11 Dé Villiel'1!
on ,ta.n lthrill hadcipil 1' .•dclI":!u "m tp IIt"tew"

,lat t' e: geld tot lI1[·'\)(·i ,;.( """t ", :';'. c" .I.,
IIlm1 t' ('rkL'wlo dal er 111et \"t"!...!l t:.!~('·l h .....t
kw,~ 1 te d,.,·" ,id, ))e Ill'u" Vali I~L"I·mha,1
wel eel! p3>lr 'Jlilli'lClI .priukhanell rI()orlge-
m,~,kt. mali" uitrot:I<'1l w,.. gckbeiJ. en ,LlArmo,:
wa.· de ht'el' Bellingan het "r" w~1 eens,

To,n J~ wet J""r het ('omit.: WM. behan
delde'Jit de wet op de gedeelteliike t<le,;ige,
mng,l,,'aar niet!! o"er vuon'iel, en die o\'er de
heerer,rechten, wl"'''r de heer Van Rhijn tegen
te ,·"Ide tmk 0l' grond dat net de 8JX'Colant
er bii mu win",,", en dat de aanneming den
!W<'itnf, w"Je,' in net le"en 70011 roepen, On,
geluk il( bl.'ek het hUIJ< er voor te ziin om de
helll!!t ng 'te \'crlagen. maar hij zou \'ool'1!tellen
,Ic hoorenrechten niot op :! mBar op :I pe...,,,nt
te "teilen.

De ,beer V'ln den Hee"er kou zich niet
begrjifln w""mun dt) "orige .preker het v"lk de
Wtlt nl,.glllltl". D~ heerenrechtelJ waren een Oil,

I'('Chh'Mrdige .,.. I"" tin:;:. die alloon op den boer
drukul. en beter ware bet een inkom8telll,..L'\8'
ting in t.> voeren, die 'op de koopman. zou
drukktn.
j)" ih""r Both" ,'ond h"t "(ll'kee.f\1 nm 'II

Zllken i vali b.,Iw<tinl{ .tedalingcn en hoeren te
kontrni<teor"n. eli ww< niet haog "oor een te-
kort. :Oe!iefdo men de hoorenr.",hte'l te "er,
lagen. !Iau [II.""'t men niet 1 !11Mr:.! pel'L'ent er
afn<lm,n, Hii hoc>pte dnt de wet 1.011.Ioor,
gMl!. i

De !beer Vnn Enden W'UI 1.." rI:"'U,,,"tegen
met d"ln heer Vnll Rlliin een.. AI. men Iwt
water l..f.need om dell daDl .l"r .. :hat ki.1
te vul,en. dan mu deze ganw leeg raken,

De ~eer Hugo wa.- lIiet "Onr ..erlaging '''u.
een ~a.tiljg die men gewoonliik .lecbt. een'
maal ilj zijn le ..en betaalde. Een 1\CC!ln' "',,.
.tellig ~:\IItiger,

De tjeer BellillgIln "prak teil ({ungt.., "'UI de
verlagi~g. en ,·erkoo. andere helll_ti ngell , mJlar
de hi' I' U"rhul.1t Wa>! "an 'l<IreI"el clilt de
anne Il hij tie wet nieu. winnen zou. ]Je
heeren cht~1I r,'kende Ill"" alt"tI met d ..
koopó!,(l 1 L'\men. Ue mMtre~el zou I"'-'Jlulalr
"iin. m'jar de ".,rkll()per. n,"t de Icllopel'. 7.oU er
b,j will tum ,

Hienpede WIL' .1" h"e,' ""n Rh!ln het 'n
"lien dieeIe een_, ne ,·"rkllol.er betaJllde 'n,
d,rekt lie heerenre ...htcn, Door den k'.'l'lIIan
te hel3l<~ellma"ktu mtn een I'N1\'OII.J,g tlnl rlez~
den arlben man 'ueer liet heml ..n, Uij Zu"
""n !:laFg ...~ldo lot I'Chul.ldollfÏlIg willen !'e-
z'lIen,

De heer Van dell Hee "er t"..,htt.e te betoo-
de argumenten der beidt! "orige ~pre,

waren, eli .eide dat d" h<ler VlUl
bang ..."" om de kllopliooen te btlllL'-
bjj zelf een I!"'.>ote Icoopman .......
mooi jllAr als dit ...ilde bjj een flinke

TaD belut"", Hjj hoopte dat het
een belutinl{ aau wegnemen die
QlIden met talrijk krooet drukte.
Loohner 8prak in den DD der "--

4!'D Her!loldt: roo ook de heerea
welke iAatJote echter ..oor

stemmen omdat het.land er YOOr

WETGEVENDE VERGADERING.

Dé heer Hay zeid~ 011t de h •.." Jl '" orl , ~. ,
heett dat de maatAChllPP!1 geu" \ '" ,I.,. ' ~
trekken van bet (1un'poulI'l .,.,1....: I,. i..,jl.ll
van Kimberley Zag,!CII d rr z., g", , "',, '"
ben &ooiang het geld in 1(11111",r1., ~ '.,
geven. Z!j hebben hern """'g"'" (I.", ,
van den heer Rhod611 gen'g.j "e,'I'
konden -ii ook 'oen beter "kJ" h, I. ,
lIIagen, Ru Z&! zun voorste! un ti, 1 ,

terugtrekken. .
jilTELIAL..\.~11 1.1l11'llla{!~\ I ....

De heer Soneenberg .leld. '.e" ,I "
kozen comité wordCl1 J)tjn()~'uJ "III "II')
doen DM.l' de k"61\tI~ -vnn g-JHIJ'!"il' ,

reikt door de '!lk"'J"\"'..!~."'nn~ .t.1I1 I

grond bun g-ege...-u ".)(lr D.l' ,ol 'ol,,,
oude republiek ''lUO ~,,,l!.d,,",j ".' "
genis in te winnen on om PUI'It·! Jl "

het comité te besta ..an u rt Zt·, vn 1.,l1. II

den secret.sris voor Iandbouw d, n !'
genemL die he-eren Dou!!!.,__ ,
Memman, Therou t·l deu \"'JI"'" li.
ging in een lang e-n breed v.wn. " '
!aAk,

De beer Douglas '~l<I~ dat It,
QOteerend tich kan voorKtl'lI"/J d tIl ,lt-

waarop ric J.,o"I'CU III !'Ot.elllllalld 1",10,1[,,,
den door de imperiale regel'nflK 11.1 ol, ,I

\'a" dit land, H'I bo"pt Iott
toegestaan worden eli dat rl;"t_'jlt l',~IL-

worden,
Sir Jame. :--,I't,wnght zrct 'lilt ·1.

liikheld voor een ("0011[,:, bnt·~ 1.:1 d, I

~iel.!! tegen bet oorniu' heeft I),: ol . :
geschiedenis moet liever eeu gt'"lnt~'tl I,.,

ven. lndien de bewonen- huun« TI t:1

"'!It-en lullen de gewOfll' \:J,:!Llld'l!IJ:"

uirgereikt ...orden. Deze zaak I...-t ,', I: h'
al!'! die der oude \'r!l~t;LJll!';.dH: brrlllldll'] I]

minerale rechten.
De heer Haarhoff ondersreuud. d· "
SI1' Tbomas I' plHgton w.de da' ol. '"

"'FJe .preelQ<oord ~:"e.~~ ," ~ulk, ."
thuis om te broeron." lill c , IJKt h, \
'l'euschclilk Olll un t.e ) inden "at ,r, ur
oigenl,jk hebben ... illen. d" c h hun ,,""k
stc;,rk moeLen Z!l1I om hetu t(._· I" c rt.u I;..'\. r; ,

noodlg iS. verandering rn de f"'_'l"ot;LalHl, I,,,,
le rnaken.

.\Ilngenomen,
jrrKI,J I! rl 1'[ \ \ f ... \ -,

Dl' hoor Le Roex .Lt·ld" "'0' d.u ·h "
":UI", 'V !'Otrau r<I<. en 'all I:J \' .• t~r l,I:1
.J Kotz«, hll het huis 1IlKedlC:lld "p 01,
JIlliI, 0\ er ~_d,cr'(\ plna t sc-u do .. r IJ, Jl f!'

worden ver-wez.en 11:L.;.t.rdl' rcge~'r l!J~ \

o"erwcging
De heer Theron trad Of' '0'11 d, II

Boex.
TOCgOllUlKllI

en nog

WIW. De heer Van Weu w..-.prak de ~we-
rlnféJl' van dell heer Villi deJa tloon"', ~dót
dU men corgen moest d!\t de nlI:feering ..eel
g,,14 in handen hg Dit braebt<d~1 heer Van
den Hee~ë!r W~ op de ~ ~ klaagde
dat uan Toor hoop penaioenea en tegen ver,
Iaging van beluting ten frllII8*e van den boe~
"... Al dat praten o..er dft _en boer, UIl

de beer Van Bt'iin. wu gekbeid. .
De _te minitter sprak over den plicht der

repering om ala het inkomen hoog w~ de be-
laatillg te ver~en, en v_onderde &ich over
de oppollÏli-l in d8l1 ra.d,
Amendement Van lUtijn vertrO~n, en de

beer Wilmot "Prak tegen de ~palmg omtrent
de" ~jjd d·t de we~ JH "'''rkmg zou komen.
Bii had een amendement om de wet te Woen
toepassen op eigendom getraru;portuerd na hare
.in 't'ering. ,

De eerste minister seide dat de belaatmg
terstond na den verkoop beta.a.lbaar was, maar
de beer Wilmot ..erkocht ~ meer wjjsheid.
den president tegen den WIDI.ter te hulp ~
pende. Deze eeide echter dat Je "regeenng
ach een te willen dat Je betaling hIJ den ver,
koop moest ·gefOChi£,doll,zoo ala thans het geval
was. De heer Van Rhiln bleek echter bet met
Jen heer Wilmot eens te zjJn, iets wat den
beer Va.n den Heever volstrelrt niet naar den
zin WlllI. De eerste minister ..eide. r.ieh aan
de bewoordingen der wet te willen houden.
en na nog eenige discussie werd bet amende-
ment ingetrokken. ,

De wet ging door; zoo ook die over de vendu,
rechtea, waar niets over voorviel, AI de ...et-
ten werden nan het hui. gerapporteerd en voor
de derde 01lIAl gelezen, en kurt ,,6"r "liven
verdaagde bet hui. tot heden.

DIN8DAG, lG Jl'XI, 1>l!IG,

I·L.\.ITSELI.IKE LU:"IS<lI:" IJILI..

Yoor do derde maal gelesec.
KI..\.S~n'f('Aln: or- S.·UOIlWY.(,.: x.

De beer Du Toi' vroeg of het niet mogelIjk
is eeue betere en meer gewenechte klassificatie
op spoorweg-rutuigen voor passagiers te ver-
zekeren.

Sir .Jllllllll! Sj,'e ...right sympathiseert met het
doel. doch het i. Illoelelljk de zaak prnktJsch
uit te voeren, De lI'~klcllrden objectoeren
o"k er Legen om met !.olankcn in hetselfde
~(HIJJmrlt>mellt te reizen. Lcm circuhur« i~uit
H'l:ZoIHJcU uan alle l"olatlnndw{;oc om Zf)(J\'(~1

'flf)g',:I!lk g"kleurdpll en blanken "part te hou,
den. II!I hoopt dit zal het cl oei I.evo rderen,

:o'i"JU~t.JiI)KKI:~.

nc heer I mrnelmun "TOUg' Ilf .ie rogeering
nmrnunitio tegen inkoopsprjj« zal leveren Mn
grondclgentUlrM, op "'"11:>e"chng mn den resident
IIIllgi.tmat. ten einde .prl'lghokk"n Uit te fOClen
\\'a"n'~"r zij III h~t hand kOlOf·n.

Pc, Tc Water ,-""le d"t ,,"tc'·n.~lenlll"cl ont-
",t~l.n i" floor a.n;nllll1lt1e te ver'koopen voor
"en ."ocillAl doel. rlaar men ze nok voor andere
docl"inden 1l'"I>I'Illkt.e, [II dit genl] ml de re,
go:cnllg doull wat ze kan om .10 grulldelgellaaT'li
te gCUlOC.t te k:nnlcn.

nYSA\I tf:1,

De heer Van der Walt "rocg of de aandacht
Vnn de r"'geenng [,.,paald iK geworden op h"t
ge"aar verbon.len aan het "en ocr V'Ul tlyna,
mi"t door d,· drukk.· .tr:.ton nUl K!l~p,
stad, en of 7.!! ,'an pmn i. 7.u!k" ~tappen te
nenlen tm !&OOdanl",e I·ogul.atlt:_>~ np t~ KtelJCJ1

1nl- w,,,,,,loor dllt gel'aa.r ,'urhiuJerd zal wor'
den

J.)r, Te 'Vater ~ei,l" dat dezl' 7_'1<11. I." d"
lnllllll~!IJ:lhuJjt t-h'llH I,dlIJur1 De h(ffiT Van
dur '\,,,11 hueft het put"",k e"" dleRS! ltewe,
I.'JII do"r <l" n.~'Hhuht ol' ·b 7"",k te vestigen.
en h" h"'1IH ~t3ppen ",IIelI donI' de Ka'lp""he
fJluuU.:ip.lht.cit Ler h &1111gpnolUcn worden.
ne heer Hay \'roe:.! of de regO<'ring regula,

tie. T.illllptrekken 'oor het ,'ervl)cr ,'an dro8'
flIlet.

Dr, Te 'Vater 1.eilit· dat de ",,,,Ic •.eer moe',
Iilk i. doch .10 aanda ..ht hezig houdt.

S\J.n:'ll Hl JT1'(ta:S'

U" h"er L,,"·..encc ,'n.",\{ wanne ..r salon ru,
t :figen h~,,('h,klr.1!lI 7.nll"n Z!ln \'(101' door,"erk"er
''lUI Kimherley 1I'l<1rJoh~lInu~burg. Purt }"'1i7.a,
heth eli Oost L"nden,

!'Oir .JalIIe. S,ve ...rtltht ,,,,ide Iht mell niet
genueg .. .1"11 I'!ituigen he"ft en d:uu-om is het
\ erwek nll6 niet t.oeg".t.'lllll, Zoodra mell de
nieuwe rijtuigen heeft Zo,,1eene ,·crd.ndering ge,
U1;~lkt worden,

LL.\11'1.'t\.J Ir

De heer "., logt> Nlt·kle voor d:u dl..' 1" t
he t huis ingediend op del! I !'d~1! )(, I I
D F. Hnt\!4c1rnall en anderi'!!. 1111""1'

Kenhllrrlt. (Jm het ternl{~('\'en ',lI! ,., IJ,'

gcna..'ulld "LeIUocnkop,' WONIt, \"f\\'I'

c]i! rcgpt.·rll.lg \ ooOrh:Lrl' I)\'f'rwt.'b'llll.!
Toegeol<uUl.

lt, ,'\;r'E' I '\ \\ [I "

t\OI.o:"\L\I.E \\'1 'SJ:~ .

De heer Krige n'OCg eeOl' opgaaf aa.nt.oollende
de hoeveelheid en ...an.rJe ,'alJ aUe wllnen en
~piritlL~ I)('.r .pullI \'eT\">erJ over de gt'6m "an
deze Kolonic gedurende het jaar 1R!15. en mei,
.hmde £00"001 mogeliik de uiteindelijke be,
"temming er van, eli abonderlljk opg6\'ende in
hoe verre >:O<ldanigewijnen en spiritu. koloni.'Ul1
of vreemd ziln, Il" klaagde er over dat de
wljn-indn ..trie niet L..,U behoorlijke plM..... in do
blaDwboeken er~lI1Kt. De opguJ zegt dat wli
in de Kolonie £:l'll,tX"t aan drank invoeren.
doch ,Lw'vall gaat CI!!4.(k,O nAAr de na.burige
.taten, On>:e uih'oer \'all koloniale wlinen ÏI\
£t'~).oO), Hij meent duo d:u wii niet meer in,
dail lIitTneren,

Sir .J"meA Si"e"'right gaf de opguf in ge,
wicht..

De heet Thernn Mteldt, 'oor dat d, ,1:11,,1,

"an de regecrlng wo"k gC\'e"tlgd "i' I,
Kt:l.undt: en tooul'mende kwaa.d Oilt!'Ot.'Ull)'j, II':
bet dooden "'UI vee pn .. do cloo, h"lId.'
hoorelldc a.1.rJ de ln~ one", \ nll de "1'"", '\'.. C

("f)tLolgc~ In het bUlt-cndlJo,triktt..:ll. ell d" ""I' ...,:

I"khe.d 0111 ~Il.pp"n te nemen rlnor '-.:' I,' ,
ancierl''lZl1lJit om perk tt' Ilt..:IJen Mn dl! !IH 'J It'
kwaad. H(! tre1n 11'\ een \oonlet'J III" I
heeft hel f"lt .lat cl., ....nlq(gtf, de 1 ••• ·."

~lui(.te Z!l11 dan wnn.it:·n <i~ pla.atl"en Jrl 1\\

\·l~rtl,:e)d. '('t,; dC.H...)(fgetrapt. ('n J.ttvr It" fl
np pIke.t, mI)l ""("fl c-...ott.l1.g"· \"r'(H'~(~f k<\\,
('r anderelI b!l (h"r.:~cottn.gt°f' lq,{gefl ,JH' I,
kwa:.v-l ljI nu b'Tooh·ndt·cl,.. n..rhnlpl'lI \' IJ I

den loC hondei). dit> Itl1ct allt'ton wild l.lla.1 "~

schllpeu doodrn [n ziln cI .. tl'lkt .' ""', "",'1
dIt! onlangs b nunmen op l'en da.g \ er I, ~\!

: R.llder Juan ,·(·rloor een 3..'lnt..a.1Ktnll"'·()~t;l.. \1, I

zcgt schiet ze, dnch "'aar kf!11!! ""." .j,
den o~ Men kan u>ch tHct een IJOhetllUl.1l ,ol

Il.llllhoudon, J.)l' jllda"et kan III " ..rkll,"
en t'>cb "el~hclen deze h"ndell l)I't "tI.1 Il,
heeft gt'en nhJl."("tle tegpn d"·1..e ('lItta.g~"'. ,I"!J
h!J hoopt dat de 1f1"·oopno, ,·erhHlrlt·ni I<lil."
...orden !Jm hon(kn te hvuden Jle "dol ~"
donden,

De ht...-.erDu TOil olldcn\teunde de tlIul II

harte, Met groole Ill.>elte heeft lIlelI fI.t ,,'
"er gekrege" dat de regeer-ing gr ..otellol,.·I- I.
onkosten ":.n de omheilllng \'1111 "p .....rl "",
draagt, D~ cottage ],.:wolle,.,. h,wd""
docb het i~ zeer moeilijk het geld In I.' '"', I.

ren, ook dragen lt!! hout~roog eli ~'I'<,""l
weg, Het i. niet genukkel!lk ".',.<: I.",,, ,u ."1

'_'('g te rUimen. D-d.n komen d;Ul.T ling Jl.' hond"I'
Rtl hoopt d .. regeerin!( w Iwt l,el"lIen tl,lt "
honden houden,

De heer .Jouhert onden;teunde hl" "0,....,,, I.
hoewel III zijn d ....triktlgeell klachLeIi ZlIn, 1111
weet bij ondervinding dat een hond ''''" ¥",.Ie
W'IlChter i. om de cott.&ge ],ewone.. ,,, \\ am
IIChuwén dat er iemand aankomt 0111 t~ """W"
onderzoeken of ze nieu< gCl!t<>len hel,l)(·n IJ,k
wijl. weet men niet wien. hond h"t '", "11 Ii'. ,
ltan toch Illet een hond d.....r h'J hO'! hu," .1"" I
IIChieten. De meeste honden d,e aa"IS',I,..u
den ...orden zijn hardloopel'll, d,.. wlH 'i''''' I
lrunu~n I

De heer Van der Walt T.egt ,lat rn.'" ",. t
\'Cl'!ItaaJl kan ",,,!lr,, gT,e"en de I••eren 10"1.1.,,
tenzij 'men het bii ondeninding "'eet.

Rir JamC!! ~ivewright "."Je dat de dkfatlllle',
"ermil\derd worden door de kontnlktanll'll ,I.'"
te mO«l'l!en hunne werlclit>dell zdf ,,1....1""I lo'

ge"en, De hondcnzaak i. ongetwllfelt! "',
grieTe.. en da.n.rde honden noch mOOl !lo('h IIIJltle'

zIjn, kan men geen "ympathie met d~ ."", 'C"
bewonen< bcblxlll, HII meent dal ('CII rt·goui.' ,.
J(emwt moel worden dllt Ilf'tln O()IUl.~(' I.,.,. .. , ,
eelt hond mag houden zonder de t.ot:'",leIlUII'/li

"an ce" hoofdambtenlLllr,

Bril.!!ch Bechuana.land
Vri jlltlLllt
Tran~\'aal

Vitlandl! ,h
i~ t.on
:111:1 ten

K"lonwl.
:!Hton'
!16:!ton,
3.~ ton.

t 1.)I!>nUSP8.

né heer Ha~' stclde ,'OOI' : -Het i.... enKChc,
lIJk dt!ze 1.itting Joor wetge~ing wet t:1 "Iln
Il<l<i en wet :I~ "nn I><IU! te amellJeeren. wodnt
goederen in eompunnd. a:1n inboorlingen "er,
kocht ~n ink<M'p"l'l'Ji. [,.,rekt!lId mogen wor,
den, "lIlTleer m"'ht lI.ag worde:) gegeven aan :WII:I.\\',".lIl1fll ••

den bcschermerder inbourling"" om "'lil llid tot De hcer Louw .telde ,.oor dllt dil 11111>l> ' .',

t,jd te rd.pportceren OVcl' de "erkooptln ged,uln ge"nel"n dat h•.t wenKcl'ICI"k,. dltl ...!'t~, " " "
en d,· Pf1lzen go"l"IU\jld. Hil I"" .Ult het hlauw- heplllingell word"l! gemankt all~ gr""dl.,,t: "
Inek d:lt flu inh(vlrlill~'.;n 111 rI... (_)()IDfMluudH fDln ~enoo",kullJlgerJ en veldkornet", '~('r l...,.l ... ndl ",
"\ ),. 11i l ~JI t . I :JI~'.'" :') U' !&IetM krljgt.HJ. Hli de ci"iele l:umDl1K8arlM!len enreMHlcnt 1Il.t!ll ..lt ..\!,

Ilt·"kt h"t 'h II. I;l 'Jt du 7.uk lIuderl.Ot'kell, De te rapporteeren alle ge\'llllell ,'lIn m .. I,~'I1"'~'\" I
".,~r RilUrlcMheeft nu Ir."! I""fijt in %"n zak "" of ,'en.mden<tel,le mela.:1t""hheld ,n ,le afd •., I' c
kali eT mt"i" Joen wat bil "·il. omkoopen aJ. I." waann wodanige pe",onell w')I"nachtiU 1"

"'il (0 ! () !). Wel feit"n zijn feiten en de Rij aeide dat er in Deceml.er Hl\I:, "eel IlIU>'I.,

hoor Rhodes heeft gezegd dat hij allen kon melaatschen op Robben Eiland Wllren ,j,I" "
"mAnage." Er ziin dingen die liev"r niet po, December J~\14, dil. moesl er nog pla';lt<¥""""
bliek gemll&kt moeten worden, zijn ..oor .lit, llln di~tnkt _taal 1'!I'la ~o I I'

De heer Lawrence hedt ""'l'1!t 1f""r_1 rlat de litot "lU! di.trikt.en door dea<! .",kte 1"11" 1.1
het "ool'lltel een &all\'flI WIUI op de compoundJlen De ondernnding toont dat h".' (.~,d..r " .
hIj vordedÏfrde de C8mpounJ., Het rapport it! m"llI4tllche o~enomen worelt !roe Ioeli>r Il I

echter dit Jaar niet wo gtUlHtlj( al. laat8te juar, denkt het nor)(hg deJ'-e r:aak Ler hand tu n""lf"
In 11'187 toen de (,<)D1pound Btelsel mgevoerd De heer.J T Molteno ""Ide dat de ,n'!!i",,'
werd WI\M er een groote tegenJltand te Kimber- schen,wet niet tntlgepast wordt Ht"" .,,,
ley en de in ...onel'l! ver7.0cbten dllt de produk ten n&><ltg "erdere wetgenng op dl! punt ,. i...
ill de compound8 niet tegen kostprlj8 "erkochl hen, Lr "lIn vel.. melsa"""hen dIe I,..k." I
zullen wurden, zIJn. doch lIIet tnelatlllg kunnen ,,,,dell ".

Het rapport ill het blanwboek "an dit jaar iJl wilde ...elen of dé regeer~"g de mda.at,.d"." ,.,
te oon1.ijdig. Hij heeft de zaa.k onderzocbt en Rohben E,land gMt bN'ngen en "''''lr no I" •
be\'ondell dllt er .Iechu. fi ge"allen "an klachten hospitaal zal plAat""n, H ,j h'~1i't "t't TJiI ",,'

waren in de (j oompounrl:~. en .lechtJl t ...ee wer- ziln te {'I!ducht, nDIdat 1",1 h: n.1 IIJln .1
den vervolgd, [n het ho"pitrutl vindt men medi- "lad I'

ciin en kost Wilder hct.ali'Ij(, lndien meD de De ho.er J.) (' d~ WlUll ...dde al .t~ pa~
zaak onderzoekt zal men. met den heer .Jlngo in rerha"d me' cl.. melaatschen 1.. 1,1" II ' ".

.'nl"1\'u. tot het 1""luit komen dat de naturellen >'In nog 7'~1 n•..JlIJllschen (I..,k~ncl) "I' h~l \.',.
!,<oud hehalltlelJ woNen, Het ·pilt Iwnt wnt dp, L.lld en .Iecht. 4:~1np !ret ed,u.d In l"j"j""
heel' Un)' '-an den hoor Rhod"" h...,ft ge1.cgJ: .h.trikt ,. cle 1.It.kte re ... el'!( D." •. KC'''.'' "
W"t '!lnt! fontelI ""k lIIngen ZlIII. de ophreng' 7.lIn Illl<n ,,,,,,"wkeliiK, Op het ,.•land 1'111 C'

"teil der c"mT",ulld ... nrden gehr"ikt vonr hef ,'allen "nn melaatotchhe,d .he niet """'l"k>.l'lk
dl\llige ..'erIcelI, Z!ln, '\le hel,lten het rapport "'''' Jr K," lo I.'

De heer !'.chr"lIler ohje<,tc'·I'.le LeD .tork_te H.. rl"n dat ,le dro<>ge melaat.,'hhe,.t "".t c,"
tegen de lI,vln.lkkllll( ',Ill ,Ien heer Hay met .tckel!lk ", -I""ht. de gev."'oIlen ",cl",.,,, Ioh."d
betrekking !ot den hoor Rh ..<Ie., HII betN'urt " aan.tekel"k Hit wtlde d.. nl<'hu" ..ch,'n "" t
het dat hij d., gelegenheid heeft waargenomen ,·erdll'ligen. do~h 7~1 hf'! m",,, "lt"d 1." ",",I,,,,,,,,
0111 ,Ien heer Rhode>! cell .te.:k in den rug te helo!t,," !tl,,"en" Zal tie kolnn"d~ ~.,..".t~'"
ge"en H,t w,,,,t met me! welk doel de heer n'et d .. ""ai. gro\ndlg ".,Ierzoekcil" W 'I 1...1.1.. ,
Bhode. d'l 1f"ld heeft lfebruilct. doch hp iH er r-I. \'~el ouko.ten gehad, .Hl n"l1 !.I"ft ol" I....'.

o"ertlligtl "'\11.1111het DIet "oor politieke doel, nnnpgel,o<t Men \'mclt <lat cl.. IIJtn"t!J.:"I:tk.- en
einden WIL' H 'I ,'sreledigcle het compound .tel, L
~el met "':!rmte. en drukt., den we ..och u,t dat niet llan.tek"liJke mela.~t""h""l "I' hpt " '.no( In

dezelfOt vertrekken "chnuclen worol,'n I" I""lIe naturellen ol' .lre Wlj7.e hehandelcl konden "
WOrdtHl.7.lN.rJatw g"""hikt Illogen Z!ln om werk nil" oon "nrecht,'3aTdighdd' Z,d hp[ ,,,·'t ,'1'"
tk! rloen Mtandlg zIJn <le n1r( a.'l"fottf"kdllk\> 1lf'\·alh."lI '"'I' Jjl t

~Ir Thnma."1 liet niet de noodr.<tltcJllkhei,1 "oor '·a...ff"I.Hld te hreflg'en en d("· :llldt.:rt·u d"L'n 1..
laten "

dit ,·...),.,.tel. eli moont dal, het ,'oo"ie!.r ..cht Dr, Tc 'Valt'r "e"lc (la, hH "nwllar<. h'."r ,lo
we,,! om cl"" Ir.,.", RI¥Nleo Mn 1.<, "alien,

()" IIt'"r ILLarhoff .p'Rk 'n den.elf,Jen gee>tl. ,. of de "m'uwrltgb"de" ""I" .'~.al .. oil' I,,'~r "
De heer ~:lIIcr .eide Jut dit ,'oon<t.,( met WII.'t1ze """ft '·II0rgtlM;eI.1 !,,'lf.tlr, I Ill!"" .'1-'"

he~h()uwd k..,n ~'orden in belan der naturel olet zno ver nm te 7..eggen dat ~t> !lt·, all. Il m. t

len, Allen "'I'len <lat Kiml..órl" g een d ....nken aan.tek.·I'lk l'I", l!l d,p !!,en':utI(.l bel.I.·n "I'
hol w H t hteT lYf h I h..t "'LStelalld op !run ~lgen 01lk .. ,[<:" :dl(' ,.",
w n.cr~lrllc ,e.L~ ee eentZ;' er 'Taag" el d~reI I~ ..."rd.'n, h..!,I..,,, lo Il Il ",,,,,,,"," '.

t: lid' ~ ~ ee~ bmhi' 'mpP!I ec,\ gn'knt~ vuld gf'CJen D~ "mud \·n.n \ ,.nr 1_'f"!ILi.'" ):U't'll

:~ge naIJl an r za t 'On om te b'i! 'I'll! en heeft d~ 'H"'Omm,)I,utJt ...,rrr,,"rl~I-d, d,,.." 1111.1.,
opeu~r_, ~,od 0?lf.a&, I e wetI zegt .. vO"kr breuk hel'.ntld LO .al men meer ,"dllJll ..dll!n

........, """,",III en : ...<: , een e eet." lO no d dl"
een openbaar doel. Hij weet met hoe de b""r IflDeruen, Uet .. Ulet "....'tI' al e wc.te " .....
Rhodes dit Id ebruikt, doch hi' nl d pronnCle !.e"met.o Oncler .I" narurelJen 'Il n..t
h t " ge I .I!', .L J bm.... al oosten hee"",hl de ZIekte wd, en daarom w.. rdte onW'ellJICbe lik lA uat eeD maat.sc apPIl een h'kk k Il U
groot" heim fond. " zal hebben. Indi meer oe I tIlg gem"", t "'~>r nat ur" en, 'I'aarj".:;.J; I __. I h en .~n gelooft met dat er meer clan it, ge"allen "."
~_ "bebl ,'el"ll "ihgege,"on dw""'~ zand it 11140 ... ~~ Manken zIIn, lien moet met "ergden <lat h('t
_en >en, eo ,j hoopt e vne en V1IJI ...., I' L' lf d k 'Bee 11 h '. 10«\' d ' h . zeer moel ti" .... le • "')<'" "te .....om te 7.1'1hruik zn en un In" IJl eze nc t!Dg ge- geu in't begin "a.n de zlekt.e of ze rnew.t1!Ch,
De ~ la ..... denkt de wet ....n IAA7 in be, heid u., In de Tra.n.ke, zal" .. n h01<pltaa.lopgw!

gin.oel nd",enl, !'IoAetie7 behoort veranderd te b!t ..orden eD de regeen", zal doen wat ae
worden .l') een opgaaf ''&IJ bilt profijt ."", ... n n.. h De id da "
worde:1. voo eer mpen ze ti t er v..... geva.lI'!."

zijn onder de riMchel'l!&np de ku.t \"lUI CaI.-
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