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VOOR COEDE W~ABDE:

IN JONGENSKLEEjj~RENJ
GA. • .ua n. • c

ECOI_ 1Iff11118,. ca.,' .
':' '. ' ';

} 'abriceerende Klecl'cnflUJke8,
v KAAPSTAD;

DEEL 67.~N(. 6,810.]

WEER EEN ZELDZAME KANS~
--------

De Paarlsche Executeurskamar. Beperkt.

PUBLIEKE VERKOOPING
-VAN-

A~lerverkieslij!kste Vaste· Goederen,
Aandeelen, Huisraad, Enz., Enz.

AAN DE PAARL.
In den gezamelijken Boedel van wijlen den WelEd. Heer .JAN SUPRS.

DE VILLIERS,A. M. zoon, en sedert overledene echtgenoote
C'IILVELIA JOHANNA Louw,

DE Directeuren als'Executeur~1l ill up~emelde Boedels 'zullen publiek
doen verkoopen,

UP \V"OEKSDA(J~ ~JlJ.LI, J~n(),
Ten 1.0ure ;Preot ...

1. Dat verkieslijk Woonerf van den overledene, met daarop staand
~enw, suffisant en ruim woonhuis van alle gemakken voorzien. Bad-
kamer, Stal, Wagenhuis en benoodigJe buitenvertrekken. Alles in eerste
klasse orde. Dit eigendom gelegen vlak tegenover het Marktplein, aan
de Hoofdstraat en in het aangenaaru,;te gedeelte van het dorp, kan met
recht beschouwd worden als een lier verkieslijkste aan de Paarl,-terwijl
het tevens voorzien is van een prachtig stuk grond beplant met eenige
Vruchtboomen en een prieel. met regt op loopend water,

Tl. Zeker Erf met daaropstaand gebouw, thans bewoond door
ABRAHA3! MAL'K, met een stuk -Tuingrond, gO€d verhuurd, gelegen te
Bredasville op den hoek van Breda & Malberbe Straten.

AANDEELEN.-IO Paarlsche ~piritus Maatschappij, 10 Paarl-
sche Exccutcurskamcr, 10 Paarlsche Brand Assurantie en Trustmaat-
schappij (in likwidatie}, 20 W:c8telijke Provincie Bank (in Likwidatie\, 9
African Banking Corporation, lu b:ololliale Brandewijnrnaatschappij, 1
Paarl Berg W ~n-, Brandewijn- en ;o;prit. .Maatschappij.

GOUDAANDEELEN.-37 African Estate, 50 Molvneux WAst
50 Klipfontein, lOu Bohemian, 100 Marais Reef, 17 Sheb~ 100 S.A.
Milling Company, \) Shaba Deep Level, 860 Transvalia, ;3 Nationale
Syndikaat en verscheidene andere Goud- en Syndikaat aandeeien te
nel om te melden.

HUISRAAIl-Fraaie Zitkamer suite in Terra Gotta Plush en
Tapestry, Prachtige Piano, door Cooks en Cooks, Brussels Tapijt,
Kachel, Spiegel, Japanscha en Gipsy Tafels, Ronde en Kaarttafels, Sofas
Couches, Stoelen, Telescope Eettafe], Máhoniehouten Dinnerwagon,
Mahoniehouten Si deboard, Amencan Organ, Kleederkasten (Mahonie.
houten) en andere. Koperen, IJzeren en andere dubbele en enkele Ledi-
kanten en Stre TS, .Mahoniehouten Wasch- en Kleedtafels, Vederbed-
den, Haarden noerháar Mattrassen met Springs, Hallg- en Muur-
lampen met Re6ec ,Jl~, Waschdets, Tapijten, Dinnerservies, Chandelier,
Koperen en andere Gordijnkappen met gordijnen, Porcelein, Glas- en
aardewaren, Keukengereedschap, 1 extra Bolinder Stove, Provisiekast,
Yleeschbalias, Ladders en wat verder zal worden aangeboden, te veel om
te omschrijven.

J.1. DE VILLIERS, A. P. zoon, Secretaeis.

J. S. MARAIS & CO., Afslagers.

OND+:IUD.zEBEN.
De Beroemde Hibernia Dabbelsteek, uit de han l ge-

maakte Onderkleeren, zooals uitgestald dr~;:'

MORRISON & CO.,
~ehooren door aJl~ Dames gezien te worden, diede i,·~ul'i;,:.·i< KI,·, .lerei.
tegen matige prijzen willen hebben, Elk stuk heeft <JIl llL:l /... ii (>t'I

eJgt'naarJigen stijl en voorkomen. Werkel.Jjke 'I'orehon, \. alenoieune-
eu Zw j tsersche geborduurde kant.

Speciale waarde in onderkleereo van Flanellette en van Natunrlijkr
Wol tegen alle prijzen.

Ge;86~igd RIEGElHUTH & ZOON, Gel~:gd
PIANOFORTE EN ORGI1LDEPOT,

100 LANG8TRAAT.8.. __ ............... 1> •

~;LSIGE AOI!;STES _,. O,-..taande en HorlWn14le OrandplAno's,
d,.,r JOB. KUIlRK BIi HUGMI'IEL.5< Co., Dreeden : E. Kuu88, StutgRrt;
n. KLI:!ia.u·:!'J ~ 00.; Berlijn, Amerlbanscbe Orgel.8 doof de Obfcago
CQl.!.agtl en STORT&: CtARK Co. '

.u.~"""'_J_.
A ru lutrw_tno "nor"''''.kcn",_; un rpuialitcil.

DE LITTLE GIANT, £13 138.
L""hu, .nee ..",- 2 vnlle "'.ellen pljp'·n. 1. weTkende rri«!1Iten en groott
of'Jt"lrwell..-r, en "ndel'!' soorten e..en goorl.koop. Alle Broge Graad
)fu7.1ekin.trume1'lten. Bij'''''P'b Iln.. I.Mbte nieuwigheden 'rAD

4atoh&rpeD. Rodll~ enz., TaD beroemde Make.rs in 'I"OOl1'IUId gehoad.ea
Alle en .."lie il"illU3tl"eenie """"hrI!"""de. ca~ en prt;.tl;.teD
rratill. Alle olden 'faD buiten prompt en nanwke1ulc 1I1~.

ZUID-AFRIKAANSCHE
O~DKH.LINGE

AANSPREKER, ENZ.
H. J. WASSERFALL,

LEYBKSYERmERIlGS-
I A AT SC HAP PII. !DQ,odkisten zijn steeds in Voorraad.

nE Ondergeteekende neE\wt de
,_, vrijheid llijne vrienden en de

Hellder'De'l. leden in het algemeen bekend te
maken, dat hij zich Kandidaat stelt
voor A.rki6aing ala Auditelir.

BDlUBS B. BOlIBYI,

'D. Begrafenissen aan,enomen.

Doodkiwt8ll, Lijkkoetsen ID Rou.koNen
pe-rerd iD deu lrort.8t m.oplijbn tijd, lID
~ debillijbte prijzen.

Kp/toor: Bureau Strut.
Woonplaatt i 111, Lan,. 'trut,KU/lftld.

Aan Wijn· eR

sohrlj.t 011 JIIflt'.hPll Oil
ZelfmetiJlga fOf.lID'
naar ~" fClbllf<lD',· OIl..
ftWr-, Cc" Broe\a 4te
PUdID 15/6, 1818. S1j-
t,llPll die pme:. 66/-
611- 75;.. li''''' 8fl£'
paktft 86/··
hi frtJ iuJlD ~..aue..

PW- eD SpWtr'*t8Ut Kaa.pitad.

HET. HUIS
VOOR

HulpbehoevJnda
1tlA.NNEN,

FAURESTRAAT, KAAPSTAD,

'eD lASSe Goederen Lady Grey,

! - Di visionnl Cl)nn(·ii (Hll('f\....,,'.E, R1..'DFJ·(,T'"(·',lJl-'·;o;Ir I:. "I: L Holw!'l,pn, 16th .lu ly. !>;\!I,

J. sj MARAIS & c«, Afslagers. I
,----+----- - --- KAAP:-;CH E

COSM:OPPtIT.A.N FINANCE GOUVERNEMENTS SPOOR
xAATSCHAPPlJ, .

JOHA~N'ESBURG TAK,

No. 19 IGreen's Buildings,
CO.M~ISSIONERSTRAAT,

T.le.t,,.aaj '&""1': "COSMOS" Po.tb ... No.382

l'ENDERS worden
voor het leve;en van:

formen, vereischt voor den
van' het I'Inoor'Wf'1170e1

! .. . durende de drie jaren van 1 J

DE ~tschapplJ neemt op zich 1897 tot 31 December 1899.
MiJ'n-len andere Eigendommen 'f '..1 be

lSd' lJ onstera van ne ·nV'lLUI".''':te koopen en te verkoopen.- JD 1- .
katen \06 v~rmen en Maatschappijen kleedingstukken en p:t~n

dI te ricltten.-Op rekening van gezien en vormen van en
. te 1 d 1 te koepen en te .waarden van kontrakt en.alleten n attn ee en bii . d hed k n

verkoopenj=Leeningen te bezorgen b~Z:donSer en ver ~ge te
H ..\i. k 't te IJ e poorwegmagaztJnen

en ypo'!"c en .ten UI v~r tad Port Elizabeth Oost LJUlIU<'"

brengen·-fVendutlO - verkoopingen s .Bl f te' '
van roerende en onroerende JlOO(ie- en oem on ID. .

ren te hou~n.-Transporten.lIuur. Gesloten tenders, ~eMcht
contracten' Overeenkomsten en alle Kontroleur en A~dl .....n...""l....
ande.re ~ale D.ocumenten op te Kaapstad, en bU_ltenop
trekken- cedels en Eigendommen "Tender voor Uniformen
te besture, .-Huis-gelden en Beke- ontvangen worden tot 1JOJna~:raa
ingnen te olieeteeren. 1 0ctobtl1', 1896, om. twaalf

1 De laagste of eenige
: 'H. J. LOUW, noodzakelijk aangenomen,
! Plaatselijke Bestuurder. WM. SINv .............,LtI

-TE-

'P~VTS.
J:U.U.ClVq.lJK VAN DE PAARL.

opgemelde Paarden
worden verkocht aan

ATlE. Onder de
verscheidene egale

H:r....u. r",,,, goed gedresseerd
sterk. .<\18 em troep,

zIJn er ,voor een geruimen tijd
niet zulke Paarden ter markt ge-
weest, D~ naam van den enderge-
teekende ~s een wua.rbol'g tegen
t4'lleur8t.ellwg. ~ iemand blij ve dus
achter.

IS nu gereed, en 8,;LII/ .... l':-eri om
opnalDe moeten ann den onder-

getookende gericht wordeu.

n BOS:.lA~,

aUe onroerend
onderhevig, gelegen
proclameerde grenzen van
van Lady Grey, afdeeling
8On, voor de doeleinden
dorpsbestuur van het
Grey, voorzegd, voor
1896, en dat geq;egde
vervallen zal en betaald
pen aan het kantoor van
taris te Robertson op den 1
van September, 1896.

Op last van, den
G. W. HORCRE

lG Buitenkant :-:tl'Mt,
Kanpst ad.

MOR RISON & CO PRIJZENZE~3EDELIJK.

PLEI~STRMT, KAAPaTAD. CO M f3 RIN CK &1 CO.,
3 & 4- STRANDSTRAAT, KAA.PS.TAD.

j

De," YZEREN EEUW," paarden houweel
en Cultivator is de beste.

k praamte isgeheelvu Staal
K~ pb~tworden met..

6of 7_den. ."

Onderwjijzeres Benoodigd

VOOR ~ne Gouvernements On-
de~téunde School op eene

plaats tw~ uur van Warrenton.
Kennis 'tan Engelseh, Hollandacb

en MnzieIq noodzakelijk. Salaris
£30 met vlij logies.

Applica~i{ls met getuigschriften
van bekwr+mheid en goed zedelijk
gedrag zul'en door ondergeteekende
ontvangen I! worden tot op 1 Augus-
tus, 1896~ -

Werk ·..mheden te beginnen zoo
spoedig m gelijlt.

bP. J. PEROLD, V.D.M.
.Adres: W~n~n.

A,

V~RMIST

EEN ddnker'nruine Muilezel in
good~ c.()ncUtie, zwaargebouw~,

korte ma'en. Verondersteld ID

SteUenbosqh distrikt te zijq. In-
formatie ®ltrent zijn verblijfplek
zal passen4 beloond worden door

! H. Ho PLUl£BLY,

1 fiketbet1 ns-

bepartement Ian PDbli8~e Werken.
AAN BOUWMEESTERS.

Aldeelin~ro.arl-Kant."()I·,
Rober.aon, 16 Juli, 1896.

TENDERS \nwrlell gt'\'I';j;:gd

voor aanbouwmgen PIl ,-(';';W-

deringee aan de Kaapstadsche
Gevangenis.

Bestekken en teekeniazen kun-
nen gezien worden ell verdae in-
formatie verkregen wor.len ten
kantore van den ondergeteekende.

Tenders duidelijk gemerkt "Ten-
ders voor toovoegingf'n aan den
Kaapstadsehen Tronk" zullen door
den Oontroleur-en áuditcu r-Gonersal
Kaapstad, ontvangen worden tot op
Woensdag, 29 Juli, l89!\, om 12
uur.

Tenderaars moeten twee voldoen-
de borgen verschaffen voor de uit-
voering vnn het kontrakt en deze
borgen moeten den tender teek enen.

De laagste of eenige tender zal
niet noodzakelijk nangonomen wor-
den.

De "JZEREN EEUW" met Hefboom RegeJtog.,

De "YZEBEN EEUW" Yere6n~de eg en OnltlYator.·

Onsohat- tuden.

Grey, Board or
VILLAGE ACT, No. 29, of

NOTICE is hereby gin·n.
II Meeting of the DI

Council of Robertson, un
vened and held on the 14th
Il. rate QT one hAlf penny (~)
Pound Sterling was "'''''''''''1'''''.
all immoveable property
thereto situated in the
limits of the Village of
Division ofRobertson, for the' """" ""'H
of the Board of .UJ.~.u.. ,,,.:au,, ...
Village of Lady Grey
for the year 1896, and that
rate will become due and
at the office 'of the ,..""'........J'V
Robertson, on the 1st
tember, 1896,

B,r order of the COllD

H. ~ CJ}{EAVE:-;,
voor den 11,.ofdinsp c-kteur,

....
Of'partelllent van PuhIiek e 'v Ilrk,m,

Kaapstad. J ~ Juli, lt':'(j,

ZWEIGBERGK, ERIKSEN & CO.,
17LANGSTRAAT, KAAPSTAD

El'Iltg In voeders van de beroemde

baar van Sterk en

(;, w. BORCUE
NORRAHAMMER KOOK-

De R. M. R..peoiale WtJD.it~ra .... h.
-----

WIJNGAARDMESSEN EN SCHARIN.

---
BLOEM van ZWAVEL van het merk van den WINGBRDTB08.

, ,
YERW ARMINGlSK.A.CHELS,

- Ongetwijfeld de beste voor bakken
I en 1.f'('1' 7.lIinig in 't. gebruik.
i OO~

EN.. Pateutr nCTOUIA 1',\lL\FFI~E
-GA.SKACHELS.

R.'M. ROSS&iCO.,
STRANOSTRAAT, KAAPSTAO]

,

HUJ:SR.A.Q.A.D TE ~QOP
BIJ

.GEBRS. WHITE, lenbelmakers ~ Schrijolerters.
GOEDKOOPSTE HUIS VOOR

TENDERS VOOR UNIFO
Teekeuingen en prijzeu I'0stn-i; up 11.l\1.l\'rage

~op het AdreI: GEBRB.WHITE, 80en 82, Langs~raat, Kaapstad.

liRDAPPELMOHREN.
, !

i'-- .'_'-_'='

SCHUTBERICHTEN.

AANGl<:HOCrmX in het sch ut te
LH npoutei n 0,'1.'1 doen veroortoefden

tijd eli te wordeu verkocht "P 'lt, J uh,
l~(j indien uiet te voreu g",lo8t :--

1. Een geel witpens d.inkio me me,
roode ..treep op hMI' rug. ~18",n plek op
haar rechterbont. oot-en onl{"merlct, om-
trent 7 of il jaren I'nd

II. Een blaan w vaa! wit-pens donkie
merrie, ongemerkt, omt.rent 1 Ja.R.r and.

Get J. B, Y.L'i SCllALWlJ K, :
Sch ntmeê.ter.

Aldeel ing'IIT&&<Islrantoor,
Calvinia.

AANGEHOVDE:'\ In het sc'hat te
Spitskop over den veroorioofden tijd

OD te worden verkoch I op 25 J Il li, 18'J6
indien niet beverens geioRt :-

1 Een vaal w itpens donkie merrie,
rechteroor snee van voor, kaal gesc~a.afd,
brandmerk or.eich tbaar-, omtrent 9 ja.ren
oud.

Get. J. A. VAN DER .MERWE,
Schut.mees ter.

Boofd-Spoorwegmaga.zijnnjlH!8IAer.

Kantoor van den
Hoofd-Spoorwegmagazijnm,!)est.er,!

Kaapstad, 25 Jnni, 1896.

Afdcelingsra.adskl\n toor,
Calvinia.

\ ANGEHOCDE:" In hel sr-hut '·e
...""\ Doega over den ,'",',,,'1'1<1 ,[Jen tij.!
en te worden vl'rk,.·hl .. " :::, .h.li, IB9G
indie"! niet bevorr-n- f.P-!.'"

L Een vaal merr-ie 1-:,<:1 !rl'! "en ;'<I':;s·
achtige kop. 1.,,'81'1 st r-....'P ",',., d ..11 ~dlOf,

wit plek op tie knie, OOI'"" "v"n" ,,"...,.,-o",n
hoog ht.ja.ard

2.· Eeu bruinlJ()fit lf J: .. ,. 'I, I't"{,ht,,..I'''()Z"

zwa.luW8ULa.l"t, ~Dce Vhf) a.s-!I :,', mt:tt fen
"it lam, (JUltreut &t'n ma I III_! HU I

BODEN en andere kweekers wordeD gevraagd, voor
zij hun bestellingen 'elders doen, êr op te letten

dat wij uit Engeland invoeren' de volgende eerste klas
Aardappelmoeren om in 't begin van Octóber afge-
leverd te worden.

VROEGE PURITEINEN.
PRACHT van HEBRON.
EARLY ROSE.
PRAC~T van HEBRON.

<nOOD).
1 '

!

(1WIT).
j

OPVOEDING.

DE ondergeteekende,
derwijzer van 't opvoeemzs-

instituut en Tweede Klas l'Ul>~~l<e
School" SIMONDIUM" te
Drakenstein, die een ruim
jarige ondervinding in het
onderwijs heeft, wenscht
publiek bekend te maken
bereid is kostleerlingen aan
men voor de Elementaire f'n

Hooger Examens regen
termen. Een grondige kenn
de lIollandscbe taal e('m'

zaak.
Vt Iiggmg \'all het :'t$IIlII>I,

iii gezond, de omgevillg
eu -de leerlingen zuIJen
tehuii' vinden aDder mijn Delll;ODU-

lijk toezicht.
GEO. P. H

Hoofd
Simondium,
.Juli, 18ge

KAA lfS T AD.
---,...-------

·ROCB·& D
lnvoerders van Allerlei I.zerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan q,m
l'

KOMBUISKACHELS EN LEDIK~NTEN.
I
i

VOOR nE'!' KOHFlN'DE SE1ZO~ IIRVELEN WH Hj OND

TUINSPUIT van de beste kwaliteit. i
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN,l HANGJtlAT..

TEN. . . ;
PIO~ClIIANDJES, bevattende alle benoodigdhed+n voor.grooM_

kieme _gczclscflafJpen. i
BERGK~AP'ZAKKEN. (':00&)8 op het 1'I8te1an4 Tan Europe. •

gebruIk) zuJJen zt'en:mthg bevo~den worden voo, bergbeJdimmen.
Probeer ons CARBOLINEUlI, die Houtbewarede -vDoeiatof. TiJDr.aerW.

merhout., met oeze uitstekende stOf behandeld, -.I! .mot lUeOII .alt
. OQrzaken van T~rrotting weerstaau. i~. .

BURG3TRAA1·,

AAN AANVRA.'G.£N VAN 'T:. BINNENLA$D
~ PROMPTi MNDAOHT VEftt.EEND.

--." '. ~, ,
.... ,,;-.. ...."....~.--;io,.._." ... -,> : "' ~" •• ~. • J :

i,

(jd F J STILHSi;.

I )/"la,l,
~ S UJt-W

C&.h'1nll1,
l·t .Jui;. 1~:lIi

L ~ 1,1'1 o.('Lr.f '1.11,,1 I .•·· :.;' , !, ; ,,\',.!

dl'n \ pro 'I" l'lt".If'>f! IJ t j t"'J' I ~:.n f )~.

':' uierkt hukH""':' ,''':ll,.W,.,tH.~l· j'':1!

!:iue-t~djt' \'1111 11:)1I1"r fn !o.I. -".' '~111.· .ll'!·!t.,-.

!)()()tt·n. Indien lIH" :.£f~L...., t." '"f i:..\Ul.,"!ll'>-

Iu~. II'(\'<iuti dell'l"r "I' dl~ll dUIU~11 oil d.·
,ch tltlo:Ml&! ,'erkocl.: W''lrden , 111()l'lo!'·L.
om lf) nul'. .-

JASPER VAS £lll.Eu.á..,

--_:ê 11:'~ -_ "
,~'1

.. .;

"
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I
1
1

r,
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e-
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Publieke Verkooping
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DM VILLIERS UfllIL){J..'l lE CO A]''SLAGE18
20 Jnll,-VugdA&ruisfollteln, Hopefield,.o _te-

klas -ta. , tot • jaar oud.
J S "ARAI!! "Co AFSLlGERS

21 Jul.-Klal,mu_tle, .0 JOnge ge<~
paarden 1.,.Iach"-l

21 Juli -Klapmntlllotatlc, 1IJ Prachtillll IIIlIUden
.an ~ tot 5 )BaI' o....L

22 Juli -1 ... ,1 oen pracht.g woonhula .."U de
hoot.l.lraAt een erf te Bred ...... lle, "'l!d.,.,1crI 18 "er-
och.illende IlUlAtochApp.).n ell hul-raad .rul ~lIe
soort.

FAURE ~EFTRLISG ac; ce, AFSLAGERS
22 JnJ.-Kl"Pru......, eo! "'! en sIOA"kamenllCU-

belea en.
J J Hm 'H \ Il &. ZOO," .lf,.LAOt Hs

12 I uh - \\ cl uuc h teillAbi) llurbau.ta!le, 20
e r"te kw ruilt w:mrrh.:D.

PAARDEN • I

T)E heer I'IPI r,E I ~ \ [llltR~ zal
[( \\Et.\,)\H; IWeEL,"

]\[l.l1.nd \\,; nib.j ,jlllhm Statle,
+-rrau bieden

OP WOENSDA.G, 22
TE 10 UUR,

Juli,
Produktenmar.k.ten.

52 c Z= Em

lKAAI'STAD
2)1:",10 kIl' I:1l1,,~It)ot,~te[k,
t{o'de conditie ~ll'll d \ ers, hCI-
den, (~ll, n ZIJ ZIJ!! In het dis-
ti " L Jl I,''; ',lJ lit gewor-
l't Il

VaOIlGE IIAUT
17 Juli, \896

" • d.o Jl ~
o lJ U
o ti 0
u t) II
lj 0 2
U LI ttJ J HOF\lEY~ & ZOON, !.fs:a.ger

Jul I~'h
I. • J
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Il U
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o h I
(I I I'
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I) f "

" 2 11
I) I
Il
I "
I

1~'I,
(I I l, r I tt IC)

I', Jull I~ ,It

~

\ k ,,_ I ,_ "'" \\l!:cn"deult~rt<tcg(
rlt1~ht:11 \ 'I 'lll\ )~t I~ li (of t:11 \ lhng \OU1 deze

I lO eek bep .... ld e , W I h I h .I"" , nzc ~ >nICe notoo
C. ...." I rtnll"" I ,t, "!' rh" uek I ~O Ih~ g~""bat

op i I II! \\ I lIotCl reil tie ,ol"",ndo alK

RA MMENl mnrktpr IH w .u ordinaire pllm~ iii 08 ud
• t I i7 I ,. ,I c •• t" J;~ U. 0I tot

i, I". tI,1 t"lcdc i II'" 0.1 Il t 1:4 ~ Otl d.,nlo

l
i' '" I) t "l II'" od .ufenoure

DE Olll 1_ t,tkelldt ~tdt mits .ti .llJlJt tll,.ut "ilfjc.".tte ctn".tul,t
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DE ZUID-AFRIKAAN
VERUNIGD Mn

ONB LAND.
Om PI (lSpekt'b~' II

hIJ(ll1hler~ BIfII'

d( [ :--1 ho ,I

doo aanZOl k
II 1'1lllC'lpaal

--------- (rl,T~ HF." \\el,1 hlJl rapport ,an het se-
l..ll (' nllt.. lanJZe>ltpld om het komplot
t _:, Il I, II IU"\ lal tt 'n(l~ r~olJk .. n I~J
h, , laic1 hlll~ Inge\ltell,1 Da ti de Z I.lk lan
zo "I 'ot hAlallg IR I'H ,I.. ~p"aker zelf het
111'1'"11 III !'IJIl gtheel ~1lt:'akto'l JlT\
he, fll'eu \011 .. hl'ltlelelltelll"IJC het gplHlele
hIli" \ uit, en lOeu hll~tel de met g ..s!, m-
uell aaudacht ter\\ IJI tie \\ OUI den hem het
to't'lI n I het !IUU I li lt (Ien mon,1 1'01(len-
\\ "Ol dell ti I' de ge hellUe dllden dill' Pj3_

m.nz\\eel'del"l! en b~ruurder" 'i.11I ZUId-
r\.£rtl, I onder eeu seherp ronuelicht
bl I( htlll

lit t l'apport del lUeerdel helll I~ helt Ier
en dlllLielljk t li Ilaat tot op den hodem
vali tie geheele l.lak lI!'! Jllludt'rhelds-
l-tl'lHJrt II! Hlechtll get~kellll ·Ioor IIIr THO-
)I \, l PI);f. rn" tUe 1U1Ildtl weUilChte te
Z '!!'lo1enLI III (Iii andere zes ZIJn rapport
l~ III geen "pzlcht III strIjd met het an-
lt l'e dOl h I. Ulet 7,00 'ioliedIg en doortas-
ten,l

De \\a,lrheld komt nu dan ~I meer en
meer aan het hcht Het verraderlijk kom-
plot ID het dUistere gesmeed onder den
,lekmamei van ouventaanbare clJfertele-
gl-lmmen, \ Indt nu zIJn 'l'olle ontknoo-
plIlg Onze lezen zuUen VInden dat de
f~ lien zooalll door on .. van tiJd tot lijd be-
kend gemaakt volkomen overeenkomen
met dit rdpport In IlOmmlle opZIchten
UIbet nog Iterker daD wij verwach& bac:l.
deD,

Hulpondel wlJzerBenoo(llgd

APPfI('\IIF:--, 1,1.:/,1.1 '1\11

gif r tlnlldw 1'1'1' II ,,ID
getulg'1l hllltlll \ lil I, k \ Ilmltud,
goed z d,llJk ~ulla_; , I lIdmaat-
schap t tntl 1'10(tSt III ~cIH 1\uk,
loor J. uetJtlkkmg \ Ln Eelstcn
Át;S18tent In de GO\l\ t8 School te
'Vepener, 0 \ t; worden d(}4)r den
olldt:rg-.>teJlkl Id" )lI~llVacht tot i
Au~u"tu:!, l' k

Grolldl~l L
J 1ll(~dIC eli dl
\~llrrlt 't'It'ISCh[

:os ti Lt I" .£ IJ, pel }lal
BlllrJkfl rur...k""tcll wIlen \ er-

goed" Ol tit 11

I'II~ \all de
LllJ'ubcllC talen

G Il 1\EEr r \ D ~r
l"e~r;>;! ~C hoolcom mUSle

Wepent.:r, 0 VS,
i Juli, 18~6

TAlfDI" T.ti"V~ lAl/V!:lI Ten I(1'vol;[e-..n
een YTUll <htOt I, t ,ull k naar 1<'",-,11l"l,lkf'LP
tandheel .. erk It ,k lt~'Cr ~'l AS ht-re..1 1r.1I",.ltan
JIIU te le.~ren te.",n """ fJo'f .1 Ik t.'l\ ""n ltompl""t
_L lx>9~n "" oDdertan<le, ""lT.&5 ÓL od. TlUlden
crekkea .-mdet PI~ Ail"" .. erdt ge1tl'UI'lxItgd
Adre.. lIefDa. lI.athe .... Y""l1re pboGwa, 60
~ .....~

TROEBELEN in RHODES!l
M~
hê0tit
houdill8 den
tot ~ toe dat ill) onder zware
Idol' slo d, d04h we hebben h~m. "let
W111enl'el'OO~len. Slaagde hlj er 19-
hoewel het een wonderwerk son ge~08t
hebben-njn ~rdg te verklaren, F
waren WIJ gereed hem te ve~ven. Daar
Hgt bet rapport oil voor ons, en nle~ alleen
worden al de verdenkingen beWlilu'hfld,
doch andere feiten zIJn er bij gekomen-
de heer RHODES wlst DIet alleen van aUes,
maar speelde eefl hooMI'01 III het kQm-
plot,

De heer RHOOK!! heeft III het begin des
)B8r8 verklaard, dat hij uiet wist dat dr JA-
MESON op den 29su>n December was inge-
trokken Deze verklanng hebben Wil aan-
geDomen ~D het blijkt nn dat men eenige
te dagen voren III (le Kaapstad tot nlt$tel
besloten had Zondagmiddag om 12 uur
hoorde de heer ltHODEs van JAMESON'S
vertrek Een gedeeltelijk onverstaanbaar-
telegram werd g~tlChreven, hoewel wen
A't'I\\eten moest hebben, tlat het onmoge-
lijk was het op ZOlllltg weg te krijgen, en
toen m-n Mtllln(! LJnamiddag zulkll wel
kon doen \\ erd mets gedaan en de heer
!tRODE;! het alleu onkundig omtrent het
ge be UI Ot'

Het rapport zegt dan ook uitdrukkeltjk
dat het onmogelijk IR tien heel RHODES
van verantw oordelijkheid te ontllu.an

Ut' gevolgen flUl dit rapport ztjn van
het grootste hela ng, on wij zullen ze later
hespreken Dil waarheid van deze Zi'Ilk
I~ nn aau het licht gekomen en daarmede
stellen WIJ OJ1H thans tevreden Het land
kan de leden \O\D het select comité dank-
baar zrjn \ oor hsmuo diensten ID deze na-
nonale zaak

(Rf"uJrr t,.ff'(/rtIUt/llCII ]

x FRAAIE RUf L

Dli u, ,\

\ AN liET [}(OHI'III'KIll't(It vali R,e-
gekozen do heeren H V S!.eyn
(' A Grobbol3:Lr tot die \UU

J W Tbompson J Gub en
die van UpIngton oorw (

J C !'ltrnuu, eerw E 8cbrlider,
J J Lutz eli lf JIUl8cn tot

fBll&I"llemW Reynolds M Ol"OOnew&ld

lit I I. 'A" MAl" l~"'EII-De
een verbaal cbt de actrice Beer

een .J unoson , el hoor u'lwoonde
telegram ontvmg' dat de vier hoog

verradie .... met £~óO(lll boete elk UIt den tronk
will'en Zu Wlllt het telegnuJi aan
doen toekomen, en kreeg het terug

door hem er opgekrabbeld en ..
zun dllt huil or zoo makkoll,k afop en af schaal van den

de vralIg sleehts of
if! Dinsdagavoud

ut teen zetten,
w,"fI>IAn er aau of hl] de moel-

lijkbeden zal oplossen Daarom
rueenen WIJ d~t men l'el"!lt.andlg zal han-
delen door een wotle aan te nemen de
heiastIng op ihgevoerd koorn blijve 0/1-

/1'1 anderd N(!ch verbeoging, noch ver-
mindering, meeneo vi IJ, moat zIJn de op-
dracht waarsuede onze afgevaardigden
naar de tol \ erbond conferentie gezonden
moeten Viordell <,

II - VlUl een bekend hervormer"
Illebot:KL'lCchaptdat hj] IJl Engeland gewel

over TrallllvDAIACh.. &aken mt te
gegeven woon! "JUl eer Hallul

de /Slm gD3t 111 ween". van
eer In Engeland een bled der

fnoliAtliChl'PJ'ji over Trans.M1ocbe mken
I,(JUl maatllchappu I. het

'II.D Francis JOtIeph Dormer, on bil
tUD school kan er 'an "er geen

Groote Kerk - 8 MorI(' IJS
Kot~ s;l\ond. (Engelsch)
van V letana West

Zeepunt - 8Morgem ds G
Papen dorp -. MOl'gl!nMen

Beer
Hano<"erstraat Kapel - .mlor ..ens

da Ro ...ne
Roggeltaal - M A, ouds eerw
NB -Specutle collecte

!'\emmane
N\euwe Kerk

en oa,ondl!
NB-De

van bet
bosch

Zond.'\Ifnamtddag tOI I 1', I I , , -II ct k un f' la I te ti",
preek worden gehouden In perdlIl" '" ti" }!,v PP' • III henen
d. (f A Maeder van V l' I 'ICr. 1'1taU< !ll \ rtnd ">.;lr rr'~1

n,ntenuntlltrAAtzaal ( lhlt •• " """,,,I I le", \ rr uuelt Ih tr<>eI I
• MOl'gl!ns W.30 en III h" kl) 'I I""'IJl I '" Plum. r· ~I ~ ko"!»
Bot.man K"",p ....lI" j ngcll. It ,\.1"'1(I.,tLeI)\ It Idh ....rl
St Stephenm-.Morgen. ta"j en \c[jlcl'gra"t (,I,tet. n _tiel ""n IH

6 ure d. M C Botba trou die UILd,t kOI1'" 'I' '"H' II ~'gew 'i e" le
E\ang Lu th Kerk ~tl'llllru.l,r1IIl1 reloellen d,e hl! kamp'. (t"" t1,ungell heu'c1

10 ure (Holland.ch I g:ul,,,,1" ~en li" .""eiden ,.. '"I( • 11 ten I,c

~

8Ch) dt Zalm Z<lll1d"'g ....eholl I patrondl" "fI ol!!".[" Ic Mat'lhdl maar bvt t r
'ODd i 30 rem maakte I'll Z I dJl "I.ak " IJ) ... ·ten •

J~nepunt - \ ID Engel!" lJ :\:aturcJlt.:U(un)[nIR~'l.n~ I lt( uHu. JIC IllAr '1 II
1115 'ol en ij III .11 • E de B....r I oude ,h.tnkt met [e P' ,dUU"'l 'al genul
(CollectelI 'oor het SenIIn U1e) Mil ,die I\C,,"3l><Jllde rel ell"" I" hahl I In &al
Zondag!!sehool, I nm' ocrders

W[111berg - M Morg.,n. I
6 10 WC A J L BofflI' \T

SImonsstad - 8 Morgen
gelAcb) d. Vali LUlgen

Ebenexor Zendmgt<kerk
gell. I JIJ eli 8 a,ond. (0

Vrlle Protestantllcbe K
A, onddlenAt (Engel.eh)
RelIgIon 111 the modem

Faure

'". ,\I fI - J\ np!..' J "'Illg en fer" ""''' mr
port~ercn dat d~ I Lll\\ll,! pen en erg til "rw r
\ UI rebeilen I" lid eerste u~kl Ir r huzaren I'"
te :\la I,ut., "";Il k me"

~ ell1ric KMi"'" hé J n~on'" 1.( i J)( gll"tON't
a md op een dri lkplrt I 'cel all1C111 ur : , t

spiki \ en>( ht'HI~n~ k( g~l!'l kwamen 1TI d", «traat
te und en 1J.a..U:tRn de w IlIldaaJ"l\ raak hUll:

UPf H ,\.llf I'L '\''\:\1 x 1'\ \IU IHS
BoDE"

NOCH VERHOOn INO-NOCH nm
.MINJ>I RIN(,

(rRAA~ U! goed op PIlJlI, de koorabeeren
halen weder gemakkelijk adem, en zIJn
III staat oude schulden af te betalen Ben
to Iveil Mmd-colJ fel eli t le lltaat gt'hllutlen
tA worden, ..eu (onfert'otIP waal heen
afgl)Waal-tllgtlun gezont!l'n zullen \vorden
door eene r!'g'tlf'lI ng a III hot hooft! VIna I-
van een pJ('mIeJ Ktaat UIl (!t. heglnseien
vali 'i I IJlt Il h.lt1.1el 18 toegedaan, en Ihe
bekent! ~t,wt al~ gt'cn 'lion,! (Ier bIleren-
be, olkll,g Wa 11'11{ hlJnhJk r.al HII'(.ORDOS
RPRIGI1 :tIllf nallr deze cOllfert:nlle g;k'lll

en biJ ht eft IAIld!! \ el klaar(l Ilat hiJ de
le,,(,IUlle-D~ WA\L 'an 1,>\'-' rut! een
doode letter z,tl el ken Hen Intlillllcht:'D
staat (lte lesolutHl op ~t'lho()gmg van be-
lastlIlg op koOi Il .1;1Ilfll'mgende nog als een
oogen\elhltnd~r "I' het paplel, )1Oe ....el
nlemallil er ,&an g( looft dat ze uItgevoerd
ui \\ortleu

Zw~ maar elim'
De OppOil,tlO In hot Britsche huis der

gemeenten lt! wat getal helleft zeer zwak
De regeert ng Hpeft 0\ er eone meei derheid
van ongeveer no te beschikken ZIJ
hl.lcht een oll<lerwlJH hlUm, elie ze echter
lernggetrokkell b ..efl

~a ze vIJf ,tilgeIl III comlw te hebLen
hehandeld steljil tic bper Ra!fnnr (leIder
van t glluH~qlelllent In het lagerUUlri)
\001 dat de vqolzltter dt'n stoel Wil vel-
liten, een, ooJ!l!tel dat hot' erUletlgen der
hIli 'OOI de tegeu" OOIdlge 8UII,!!e ten
gelolge h,ld IH IJ zelde 0 a , tlat fib' gou-
'ol nement 1I0g Illecht<! ." dagen t(ll be·
Bchlkklllg had VIn de hili tloor le dnJven,
maar de opposItie wall zulkK dut; Idagen
geheelontverelkl'nd \001 dat doel waren.
In 'iIJf dagen ~adden 7.tl t'\ee regelt< he-
staande mt \~eltlen woorden door ge-
klegen Er w~\ren op het papier % pa-
glllal! amendementen, uest,wnue Uit 1,238
amendemelltel~ Dit A'otal klm DIet als
linaai 1>eHC hon, d \\ orden, want eeu der
meI kwaal dlghtden van tie laat"te vier
dagen Wall dat lu plaat!! \'..111 elk amende-
lUeut dat afgeijautleld werd er ten nllllilte
twee DI..,UW( ilp het papier ,erschenen
'\I~ el een ,ertleell 19 op elk tIezeI' ..m~n-
dementen ge\l~gd weId zon (ht .,1Ieen
'eel tig dagen tan acht uur IJlk opnemen
Het gouvenleqlent rou dUB ge\\ Ilhg zIJn
de elf dagt:Il a~ eed~ IIIop beiltC(!t[ op te
offel eu en hel !Ontlel \\ erp op DIen waan-
staande Januah te begtnnen, zoodat ZIJ
de gedane belo!fte aan de vrlJ\\ I.hge Bcho-
len zon kUllnen \"ef¥nllen

Dit IS het gevolg van .. party-go\ er·n-
ment' Zal nlen III OilS land ook een
maal zoo ~er tomen' En dan spreekt
men hier ook ~og van obstrucne '

\Iat.~I>{I,
7.lkon Lf

mRll lilY.'; [11 ("II U I" "\LI8
BI In

Te Beaufon. Wetlt li! be
mn HeIdelberg Z A ItI~ het te \ el 1\ ondel eli dM IYclllemellhl-

leden ,It: gelegenheid III IMat nellen om
aan het oude ueen te gaan kan wen '
De Olll"t lUdlghe(len I))'(lngen het mede en
de h lnd( laal'!! die zoo gaarne hunne
I'lgene pel"l!oonliJke hel lIlgen bevorderen
achtel den m Illtel \ all hezorgdheld 'WOl
deu arl11eu hawhHrksman schréeu\\en
than" har,l .. r dun "olt te ,olen

In het lager hUl~ hd,ben wiJ reed" tie
dlsen>l.~le gehad o\el de motle- WIE)I'ER
ter "egnemlllg vau het dltfelenneele
epoorwegtal"lef voor KoloUlaai en mge-
voerd kooru DIe dlSCURSle heeft tot niet8
geleld daar het amendement ,an den
heer D C Dq \\ A \~e voorlooplge
\ ruag-:Ulngenomen "el d De zaak 18

echter nog nt (lt afgehandeld en komt
Dllll!ldaglnond \\eder voor III flen \onn
,an de molt ..- Ft LLER \ ragende (lat de
resolutie vall 21 }Jf'1 }.>\');;, vermetJgd zal
WOl den, en ,erder dat l'en helangrtJke
vel mllldellllg gemaakt behoort t~ wonlen
ID de be~(aande hooge rechten op de
an,lere le\ens"henoodlgdheden, en de
regeermg wmde ver7.ocht gevolg te geven
aan deze lesolnhe op de te "orden ge-
bouden tol vel hond-conferentle Hierop
hl'tlft de heer SCHREINER zIJn op- en af-
tIC haa I amendement

Donllprdagllu<ldag was het hoogerhUIS
met hetzelfde onderwerp hezlg De ed heel'
WILllOT steitIe voor een motle,ollgmool
op p.lpler gezet door den ed heer NEETH-
LI);(. v JU l::!tellellhosch, tegen ,'elltlltJ!Jmu
van de bela8tlllg op mgevóerd koorn en
meElI DIt voorllwl slUit natuurhJk m
tlat de belru(ung wel \ erlaagd mag wor-
dell, De heer LOCRSER had toen een
amendement de belastmg te laten zooals
ze than8 IS Ter stemmIng gebrdcht zIJn-
de bleken 'Op dIt amendement de stemmen
te staken, en wel d het verworptln met
de beshl!8ende stem van den agee-
renden voorzlt!er-den ed heer NEI!ITH-
Lll'iG-Ule de Jmnk open Wilde laten
Het voorstel- WILMOT werd daarna aan-
genomen Voor dit ,oorstel stemden
ook de heeren GRAAFF, BI!lLLI:SOA~ en
HERHOLDT, pariementilleden vau wie
meD verwacht kon hebben dat ZiJ de he-
langen onzer boerenl.Y.!volkmg beter be-
hartigen zoude~, Het 18 wel waar dat de
heer BELLISGAN onder ZIjne constituen-
ten de haudelaars \ an Port Elizabeth,
C ltenhage en GI"clhalllS8tad telt, doch
hebben ZIJ ~oor hem gestemd bIJ de
laatste verkieZIng ( Zullen ZIJ hem we-
del naar het parlement zenden '

Waarom kan men tIe belalltlng met
laten zooalil ze IS' Ze te g-,UlIl vermeer-
deren zal onder de om8tandlgbeden
Illet g.1all en II! ook nIet noodlg Onze
koornho~ren krijgen oen goeden prijs
VOOI hun produkt en knnnen Zich dus
'iOOI herelden Vool de schra'\e Jaren die
Btellig komen zullen DUizenden mnd-
den koorn worden thans mgevoerd. de
belastlUg wordt hetaald en Illemand
klaagt el over dat brood duurder 111dan
gewoonltJk

En ZIJ dIe meenen dat onze ooel'60 te
veel geld maken worden er aan herin-
nert! dat het niM altiJd zoo zal blijven,
en dat onte koornboeren reeds lang
gezucht hebben onder pnJzen die hen
IInel naar het meellterskantoor w'6ven_
Gunnen ZIJ tie hoel'6nbevolklllg dan
niet!! ~ Moeten de boeren dan liltijd
zwaar werken zonde, voo nu t te komen
iD de wcreM ~

WIJ )'reezen 80ms dat dl~ de pohtJe. is
van hoogpplaat.te penoneo in ons land.
ZIJ willen den boerenstand verhukken
en machtelOO8 maken Men kan lult niet
velen dat de boer In Zlud-Afrilra lete
meer beteekent dan de boer in Allltralie
en ';ogeland WaaroJll, zoo 'VJ'Ui't IDIIl,
moet de boer in Zuid-.A,.frlb 100 veel
poUiiek. maobt )lebbeQ, lijnt ~

16 JuU -(Per tdl/grut )-Hct otaat ...
in JunI heeft ;;668180 bedragen, de

£431,801 hel Ix\t •.; sal,to d r schatkist
WM .&\ 5\0 1145 wat men l\IleI' pret

Te Aliwal
verband met

\ ln il.
lagen

Leden der com ocal.e 'an
H,nllt.elt 'i\orden 'erwcht
oorreetttll! 111 de ledenh,.t
ven!lteltllka.lender te doen
'erZUIDl

STADSNIEUWS.

Dil GILl vlUllde .!.errenwacbt a1h.er 18 cor
respondeerel!d hd van de I' rans be akademie van
wetenl!Cb.appen geworden

TilE Eon All' lOS \1 NEil il 'root Juh be
vat mete dan een venlq vlln de In de vonge
maa.nd g"houd,,~ conferentie nn onderwuZAlrs

WEEK Ef ~ I""". K \rE~ l \1I--JotlCph LeWI8
zoon den beer ~I LeWI8 alhier heeft tydens
Zlln stadien lO Engeland een ondertlCbeldlD¥ er
laniZd hebbonde hem de autontelten 'an TrlDlty
CoiIege CjIJ]Ibridge wegend .'Jn villt en
'olhardmg oen I!Chohel"llOhap 'ran .£30 a Jaan
toegekend,

hI!OL~ENTI[II(" -Eeu eeTllte ...ergodenng
\oor dIt bof waarm metll 'roorvI,,1 III gehou
den lO den boedel .an (f 8!.evel18 Iu dien
van N L Ralltqn en CO werd een tweede ge
hoaden waar "q.olden bewezen werden aan H
Jones en CO (\erkoehte llOOIderen) £til hl\
3d T H Kiimald .£16 lI. T L H)la.uda
(do.) £3 rxl ef! waar J R Lancaster carator
werd

Cl AKE.IIo~T • 10 (cue woede omdat een 'er
kieRng van ~Ieden alleen III de S",,1h Alrl
ca.. Td~vral'h geadverteerd was, en men daar
aan de met verJ<jezlOll' an de hooren 8yfret en
Talt toeIIcbrhft\ He~ WIUI zel de VoofZlt!.er
van een vergadet1l1g over de zaak de Blddingh
pan.y dle het, kwaad bad gestleh t, en een
petItIe wordt naar het gemeentebestuur gewn
den, teu emde een nIeuwe nommatie !.e 'reror
denen

F \STA8TI~( Ir.-Een gekleurde meld 8teekt
bet bUlll van ha&r baas aan brand, hem groote
schade berokkenendc, en krngt twee Jaren har
den arbeid &!P Ma.leller IDMkt een afspraak
met een gekleatde meld om met haar op pad te
gaan, waar zlI ,olgeWl haar elgel! getu1!!ems
mets tepn had en krijgt drie Jaren voor abduc
tie Het woord 'fan~tiseh zal blerop wel
heht door ou Them,. met b'lar weeg..cbaa.I wor
den toegepaat I/(,V vermelden alleen de na.kte
f~nten

D~ IlKASl,7.liKTEWfT !>IoTJt van den heer
Van ZIJl, I I Dipsdag 10 het lagerbuJa \oorge
bracht, en die OIP een volkMtemmlllg vroeg over
een ged wangcn I bn.ndziektewet, werd lIOOIlls
reed. vermeld vtrworpen met 17 tegen .11 atem
men Er voor I.temdeu de beeren Joubert
Vane., Du TOlt, J T IMolteno, De Wet Wol
faardt HoltzMUlen, Van Heerden, Van WUk,
Wege, Van der lV[lver J S MaraIS Van Zijl
Le Roex 'en I._melmau Tellers Theron en
Van tier Walt I Er tegen IIlr Gordon Spngg
SlF Jamee SJVewJight, de heeren Hutton Fuller,
Faure, .1Jeard lInnes, Berry, OliVler, Jonetl,
Wood, CroIoble Tamplln, Hay, Venter, SlIllth
Weil, SonnenlMfrr Pearson, Lamg 8cht!!'Jl1
brueker, J p, du Pie8e18 Smartt, Louw,
Warren Doag~, Te W.tér, Lawrence Pal
met A f4 du PI_I, Rautenbach Haarhojf
Brabant, AbrahátWlon Norton, Fl'OIIt, Smute.
P de WaalJ..Log!t.n Rpn, eu D C de Waal
Tellers Drown en Krige

EEN nEPCTATIt: \ A~ II At;IITr.H~ maakte hare
op'll"achtlOg bn d8l1 eeJ'IIten mlDlIter
om lI&IIlens de de
wellllChelIJkbeld voor te
stellen van een de vracht van
vee dat per word De heer
8o&lch de llarers bet woord en
legde de verpderin.r van alaobtors ge-
nomen lIAIl SlF Gordon SprlQ 'roor
HIJ op het groote IDlcomen der

bet publiek het "oordeel
leveullDlddelen goedkooper

vooral na door ruuderpe!lt
worden _t v~ betrof
dai de 'f'l'a4lhtpruaen met

worden Sir GordoD
vervoe,,,,,,,l'8I1!eerinDtoch niet met verliet

wmlen
iDvoer-

Ot SPOUH\\E(," \\H Bll .\\\ ,\.\0

nt I '" \\ II ,Jl I I-De heet Hhocl~. 0' t
moette de kunCl" ",n m'jnen en han lel heden
morgen ~n nam z.c J{e}\(~el In ZJjll 'ertrnuwt"1I
n:mg!lJ\lltlc de kW~t1C ner "poor" e~ <rIt nglf\l(
H I I"" mel toestem DiltIg "lil lord (. rc\ {'OtT •.,.

r.0ndent.c nie I. gellCele p,,~,tle I Il

egde en toon Ic ,Lil ,Ic \ ,Itool ng Ier I,,,. II ~1r

Bula'll"l\vO on'ermqdelilk wa' tegen f)('CBmt. r
18'17 fO()O men .Iecbt. met d~ Ka..p tut ""I.k
kIOgen kOIl komen om de hoobarwrde le \er
oorlo\ en J"(-.llOlu} tnateneeJ In t~ 'oeren t.cl
get.rUIke op de KAApsche "poor" ..gcn lell elndo
het v~-rell!cbte nmwneel aan te hrellgen Dc
(,echarterde COmpIgmeltad zelf. Ic kontmlrt:m
ten een 1.01111. Ill" il(M) per lO!! I 1",luofd ah ecu
UI II In eell dllg gelIUUd.a we. I De I e .. eken"
geil 'nn den heet Rhodes" enicll met de ~l
ate ,0ldoouUlg unIlangen

\ IlO<JTI: MA"SE:-i-Te Port E1uabeth
vergatlenng bet woord \ oerel1de
Dy...oD dat ,olgena z"n oordeel,

flij~mwkri.,n ~an "'lJlm J"h .. Pa'~r.,,,, geen
gell,k Wa8 geweeet aan of

gedaan had voor bet land alA, de beer
Wel Da 'WIltheeft Jobn Patel"tlOn ID

gedaan? HIJ beeft een hoofdrol \ er
annexatie d~r Tl'&Wlvaai geen man

he'Mn .... 'ren wu ona dIe ID het parlement zoo
"de fon!.em der WIJsheid, het moe

man zoo expre8llelnk er 'roor
bet kolonistendom 111 bet ver
ah! hll In de wetgevende ver

kon nooIt Iemand op bem aan oédert
heeft men nooIt Iemand UI het parle

die Il00_1' Iedereen tot IlIat wM,
hun die de regeenug een poetl! wilden
W,e m"t hem den beer Rbod8l! verge-
-lezen na al het kwaad dat hU gell'leM
nog van plan 18 te sttchten ID der daad
Maar dat dIe koopman8hoe1 10 Pon.

Elizal:,.,tl~, met zHn haa. tegen het Afrilmner
al wat Zuid AliiIra een groot land

gelooft 'WIlt de heer Dyaaoa aegt,
zloh goed begrIJpen

OF: RIJK)oiTHUEPE:\

'\ AAH DE MA TOPPO"

BI I A" 1\0 16.Jc I t -Een oRIel.,.,1 klegrarn
\'lI.n de njk.troepen der bereden Infll.nkrJe meldt
dat de troepen op weg waraJl naar Cblmolo op
den elfden B'jnde er oponthoud geweest w"lfen.
bet aan den grond raken 'an de sleepboot en
wege"" twee spoorweg0tlielukken De eor"t,
part'! trok op den IMen 'Iln Cb,mOJo Daar l fil

tah M..koml werd gezeg j zIJn mannen bn"""
te brengen om de DUIH lapas te 'rerdedlg'"
lf taM \Oordt ..I. be'Tlend gernppone.rd

Kapitein Frankhn gaal beden 'an Rulnwsl)
met een ze'renpoudcr "n 000 "ordenfeldt om
Zlcb bIl kap.tetn Lamg te I- .gtree aan te .Iunen
Kapitein Llwelhl1 Deemt Dlorgen een z.eH'
ponder een ,,!f<llllmMCb bergkallon ",n KI.eln.
rende Bot.chkl811 en dn" mlUlm. om 'Ieh f ,
kolonel Plumer op tTsbe", p[lI.,\tI!te \ 'egen Tl
Hot.chkl.'IS en de mllXlm. zuu gel-.l gemaakt m
gepakt eli aan palen gedmgell te worêen O~1Jr I.
hergen Kllpl!.ellJ I.lwelh n "eemt -lt I be'Tlell'!c
katie... .18 droge... Generaal C .rnn",on
'ertrelrt mOf'!§l!n en boopl door een gef)t
ceerd., IlllU'IOCb een h""llJIl!cllden ..tag UIJ het M.
toppo lropl op Zaterdag toe te brelIgen

Plu:... AL
Vandaar scbrUft onze COrTeftto'lodent

reeds per telegraaf
Er Wtll! op 0118 dorp

toen men vernam dat
TOlt halppredlker 'ran Utldtsb~ïOrD,
onwettig 'rerk1aard WBl!

Zoodra de kerlreraad den
Keet 10 de KU/dXllU
bet!lIDlt genomen dadeijj nit
kerkeraad een bnef te zenden
onser kerk, dr Kotzé
lcwam het antwoord dat
dat de beroepmg met

Natuurluk moest de ke'Mr"..... .d
alles In orde WIUI, en eeu
de zaak nu zoo 8tiOl!d dat
a ft E()U voorgesteld
namiddag door eel! d..r
sram ontvangen werd
PJ'll)lWOl van den nng
roep"'" on wettig .,erkllaaird
telegram lan onzen

m M \T()PPO~ VERKE'\D

~[EIDE~ (,E\ :\:'\;GE~
BtLA\VA\" 17 -Jeu-Kolonel Plumfr dtJtd

g."teren een 'erkenDlI1g In de ~l.atopJXl' Er
werd op troepen rebellen gevuurd die ~.cb
terugtrokken "..enige melden en kinderen .. er
den Ifev:mgell

LUItenant kolonel :<;ergeant '"'all de !lde R,ll.,
brigade Il! ....Ilget<teltl tot tweede be,el voerend
offiC1er '&Il kommandant Robet1.8on 8 ko'l'"
Kaapsche Jongens

ClVlelen

volgende bn

I &humann, J W E
:l Drew HW
a Grundbngh D A
4 Jeffrey G
3 Vlok, W J
ij 0010 :S H M
7 VlUl der Byl A J
8 8ll\ter, A CJ
9 Borcbers, L P
10 Bergh li DE
11 Metelerlmmp F W
12 Frei.hch J G
I ~ Fnedneh. W H I.
HBarryRDB
16 Hawken, A 1.
16 Rowan, W Á. B
17 Baln, A H
111 Rueeouw, R GI
19 Keyter PI

Thornton GE
li Smltbersl F A
:l'ol WoodiJIeld Jd il
23 L,nn, G
24 Barry, H W
20 Neethima, J H

DE KRIJ(.SOPF.RATIE'"
BII\\\\\,17JlLI-K"lollelliad"nPo'1r,11

zal generaal C3lTU1gton ""!'gereIlelI naar I
Matoppos

Een """tal pakezels 1£1 met dIe kolonn,
gaan "oor het ",noel' 'an rantl!o<1nb.. O~r
ruwen grond De meeste kriJgMOpe-""e1! 7ulJ ,
!.e 'roet wtjrevoerd .. orden De be, ntn I
kaffers "un In grooten getale b1Jeengeko~llt

dw operatie!!

KOLO~"XES TE :-,A.LI~BI R\ (,t:K"'[}::"
1'\\".11' R' lj J, II -KApIt"'" \\ 1"1. If _

aIJn /jf! man k"811' hwr gIStermiddag u, lt
b,..nde .wett het 'enrek IJII (hllTl .. r II'"
ontmoet ZIJ lIln lO pr.>chtlge ~"nd.tlc ert I",
geeng om llIlU Harti .. ,. u: gun Z"'reu .. r
kenners 'r&1. Beala boofdkoluone k....arnen c<
half uur uter 10 eli oonchlten dat de hoofd
kolonne gtltera ~ond b~ Zesmulsprult :tou laun
peeren ZlI hadden gater een 8Chermuu.eh 19
met de rebellen en doodden er dertig
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f)êzc confetnmil! I~ dl! ".,.eb. dIU' zondag-
~ ~wol-,"luunl"HlriQ "IU. Jen rmg van Alballlii.7,., wordt OO!.;Ifuboud;:n w ....r bepaald lDet hut
.. '~"i' ."o,.!ag)!Cbool-ouderwli"'''' .en omkrwU'
I.ert>'<llen beuooreode onder ))o,·",.,me1d ring»-
'..,...."r~. !>OCh l!i ziet ook seer gaarne dl&t h-"r ..
,,,,.rer,,n~l"" l)"g"",ovnd wvrden door lIOO""I"
.. nol..rw"..,1'S en oud~r\YIIl",.,.,,,,,, van "'ld"l ~
I'h";;.ell al. m';>g"llIk

lJonderdaga. ond k ", ..m~" er '·e"",t.eIJbIlt l\{.
,,~, >iardl",~n ","li en werde", •eer vriead ..lnk
'1Uvr den pl:u_I!lkuu l""rut.'.Is Remake, aan
h.t .t4tlVil outmoet Om hall acht dien arond
......aui men In .1" chrut e lllkc maj bu~en tol nn
.ere ~eunll'Ónl.,a;kll1'; .en (Jp Cl'U ·tlh~mthaJ·
t., \~eike 1{dqgr.iAheH.J ht" koor eelljlafli ZCI..".r
" 'h"'i"t! .t;Jft:kt'll IOU6" l..ndt:>f $eleHJc vaD de-n

1",;,'f \,'118On dit:" puk ,1.1, \O(_JI ~ltt·"r ,lieu avond
"'l"'n.,,1!

J )\'_' h~·...r \\'11"'011 11llef"klc uiet een korre toe
"',' ",..li.. ''..L'ulII hl) \{ft,ral ~II we.lk:lIlII!(tw(xJrd tol

' • .1;'" c""it!J'lvll ndllt" hierop '"I!loie tb W.
• l~J""""U.W I.l~l een kurt ~dk.tJ., Af£~Wlf:L"W:J
,\.",,' k.uorge7_J,ng en t\lllspra.ak w~rd de avo "Hl
,~t r g(>!lO ~f!lltk dt)\)r .;dll"acht (ho balf tren

_:..,._II;_£ men rnti"'tHl IJm den 'OI';~!ldt'll morge n

\ \ I" :d.l !) weer hl h:dka.ndur t eo komen tot een
, rt '''1(c bid ..tnoJ

\. r- llLl';morgt:'fl »ru half ueu ~gllt, da oonfv
rt -,Uê t!lb~"d'lk • :\[.-'t1 zou t'en~t 1:1 J\, kt:trk "er-
.::> ,.,.-.,n. ,I vch 0'1 het ochtend biduur 1><'810"t
I.lt" I J..: I l)!1f('~nlll' III de christe luke zaal te hou

Il,,!. tlm~' ';O,lau begof! de eouft'Nfitle under
.Jj't,nHter~.:b:tp van dM \~. P RO~84H.IW 'rege I

.-(~}rdI1;} "'Jil vuu '''t'g:e tit.' zl)nrlag~h,~olcommi~-
'Ie J. R~lne!l.c. Ros.ou",· en IJ., Wet
AfJ't:vaaT'th~rdclI z!}n "an SOIllPr~t Uost-me-
ma-id (~,m ond wl·ro:! g.,\u;",n van d •.
Ilofllleyr L!ln 1""..1 te kennou gC"~nde d.u
niemand Uil !~ltlC gemeeute tcgt'owoordtg kon
'!Jn.-;-b" wen"dll< der confercurie Gods besten
z"geu tv<!,l)

\. ~tI Crndo,:k de heer en uie vr W ilson, jonge-
juff H....rhof ell COdZ",·

r"n (,I"n Lvnden 01e heer Tbcmas 11aralK e"
)on~eJ ~Iam~ ell Ro....mu.

\ tl,1 Alo..l1l~ )oc>!!e) l I{'JUX u. de heer """
~ :-;tadt

\""1 AlexandrlP d~ hoer J .\ .an RooIelI.
jungej Vali U.)()I~1l ,JO Jonge). A J:I Hum"n en
\. HUOl.UI

V,." ~Iade3ill nIemand
'~.') \ 1L't"rla 1':1 Pt.~ldle nteman,i
'lJI \.dt!l,d .. lltlOidJ

1' ... t\.. , ...! ..' trI t ,L ~rlh!l a.ang-estcld.
H." 'c' .\(':d

i ,)I " ..l~ n,j,i~! '" Ib'~ en IHHlerwllzen=s,-lt...n
LlttlnC' hd)J~.l l!l d"'l~ c',llft'r\:ntlt'

.! Uat Jll Qken 'BH ld~euw\!'f! bebllg aBt' af
gef.l.1l1.ilidl.lIl Hcmredlt ht'hbt:fl do<:h In Laken
dIt nn~rc:'l.~()rt tn. trctft'lJlh' 1l1lt>ell afg~"a.:lhilg
dtD Yeln delt'll t"lIlg'

J)JI\ \V P HV~""lIl'A ~ulUt [lU aan bet w(~tlrd t:fJ

spreekt 0\ er

Lh' hekl't'rIH~ ,tl'r kl!ld(.'r~n. III ~ w de hckt:'t,
:"lI\g ti)' ttl ~i Hel hart [llll't'{ g~II'11l1gd "'(lrdCII d'-"'T
1I..-t 1.l1W-t.:dJt_~ krut}>t!' - \ HJ h41rt~ 'Hndat t'f ~(JH

\ ,,', I ~!l'lllgud:,,,ht,;f\~t L-. Ut. itnd\·rW'I1.t"f of
IIHd~r. ';lCrC!; JD le.t ~l l,lU vt h,Lar llf""ftldt) ...·'
u..w.ken oUl Jc klwJert:d ,tall hunne l(l~ lUtH t r
tr·)uwJ UA J~tl Hed.wd tt: brellg~11

~ Lk:- \}PI)O)1l1AIIl~ dl'f JVll.gbekf-t:rdt'!1 -lil

mo.:t~u 0p'ft1U\. ...en 1'\ d" gt'll.lde t'!I ktlltll"" Ut·....
Ht:t;Jrt:tn "':'prt"~I'r ~llfT'Juwt to .. h du er kUlJ(·
rtn z 10 JJC' tilm H~t'n' l,~t ....h'MIl·t'll 1-;0 ln.1ltH
~r ~ol ... a"'-'1;;'ne ehnriteuf'n liJn a.&J1 WIt lIog .zUil

d~D .It."\ eli r:&l Jat ook llh ..t h~t ~e\',d l Jfl hl! d\_
~lx:kt:tJrdê:l-da..lI'JIll lJl:l,iA~l( l.11 SIIt"'('la.uJ tvt
Llclll~cn 1~ldl!lg' ;'lll Il,)ode

1 L>~, orwmg <it. r lo,,J,llllgUll tot lU ()ddeJ~ 111

dt ~ dt.:t!rcn 1K;jI~gaaf'ti lh- kludert:1l dIe Jel
Ht't::f .1 l zus kunlH.:Jl IJh~t~il IItHli!r( C'I urulklon.:u
":111, Z!I I1IIJ~lt'n wt:rktulgHD \ ')oll·dt: .. HL'f:rt:J1 t.t.ak
\\,\.lnh:n 'h.;~I'~ot(' \'';U~dl\:a.;lIl('11t: Jungl ....,kt~:,d,
~t:dn.au m"e( WI )rdt!~l, I';; \\'l.4l ~'lUtt giI'" Ollr J t

lIJ ~ jot::u ~ J .. [hot Mand \ 'J< '1 ( 'hp .. t tl4 ge" "IUIt!n d,u!
JIlol,Jt h~t ("Ik \, Jl ,r Ilt.HU ,il ~ltt~ll La.lt d" JCUf.!'"
\ '~/r t hnl!luJ.& !I'\'~OI\IIt:'1I wllrdt:11 NJ \ l)olr Hcu,
i\ t:! klJn \ItaId Wil' ".ln lilt t 6f'1'tlh' I lj\ ~r Wt') k~'1
dali h.._,t JOu)!,' Ilal t door <ft' h.·fJ-.: \ Rh l'hll ..tllii
'Ulflge\""4rd . Zal dt., i.:t!rk. iJiet rit· l.)Tlllag~ 111)01
.WII llart! l·t·~ptU~ IJCUUt" uonJt'n dali UllX!t Cl • cl!
'4_:htil't' \ an ,U'lJt.·ld~l"" ult~,.'lUln IIUl dl: ;.tut'J~ \101lod
~tup aall t'l\.'J1 h..,Hlect'r~l\d~ ""'tlrt~lJ tt IJrt"'tC\.!1I
t::ljt, IOIU~lh)'JJ-')Il(it:rVt ,ILt::r I.!Ii Olltlt\r~'llzor~ .....

b~~t! .,[ .. "n lollolag ~"" kl~II'" M"D1,,""t.c' (lo)1
llch. lie! I~ eeu ht>erl"k werk dal III <le kilO<ht
ll~ Het't':,",u g-t:tUa.an IU\.Nt "'Jffl.t"fl eli ..lt: w\trdd
"'Mcht op vu.

lI~ hf Tbuln lJu TUit lI""t 'vor III h~t Ijubed
t'H du \onf;l;uttr \'Hrklaart ht't \.uder'At!rp l'IX'I'
\ f)!l'( \"orc.l£tl"8 t.Ii~U881~

lJ~ h~e1' \¥11801l tJedankt ,i ....11 ',Mlrzltlt>r \Ilol
du wenk..n h"rn gegeven ~Il zegl 0) a. dat Zon
Jn8'"Choo.l,olld ..rwlJ~ef1! en O)ud"rwllzere_n !LIt.
d.k.oaa~ !Jct ..1",,1der Z"udilgacLo ,I Uit he oog
V~J "'~CII BI! d"n .tlchte~ , UI Je lOlldalP'cbo"l
""" .jc pcr"o(>n[uke orcrtwglllg dat er I",
pua, j a~ ~ ,It" kLu 'all vnz" meI"" 'Iell gearbeid
m,,~.t wvrJeu. Waar "'U 'o<lr eell Ida.! "er
IKbnueu tnO(!t h"t met 1Il.3.iir ZllIt nm een dt.·t.d
'1Lll dCD lJ,,""1 t" I~."tl p"",ootdUk., ><ru"ldmoot
bet hoofdJ.>et "Ill LI., .,ndcr"II."r heeft het
vnorrecbt met ,hct killd alleen te gaan en auoo
wordt d", pel"llQOnlUI"arbeId f>e'·ordcrd.
De ouderwuur moe' bU Z1cb zelf b..glnnen

. &'gi:n bil J eruzaWlU." [n tic Ziel van een
klOU wordt deu onderwijzer een onsch&tbaar
juweel gege",,," en 't " ZII;I phcbt om dat Juweel
1I",.,r voor d,Ul b"mol geschikt ~ mak"l1

JJ. De Wet erkent de mO<!II"kbeld VILli J".
ullderwtize ... werk Er b.Jhoort 'groote elag t,x·
,ol, lbt werk met .uccco 7Al word"n g"daan. De
UUdd" .Izer lllO<Jt IlI"t JUl,1 ..museer"n dudl h"
,,;><;[.t(; lII·b \':lll Je gO<bdICII"t ""n plJnlUke .aak
to lU.lk,·rj Doch het ,·o...rnaam.te II! SegIll
1"!Iuen lo,: h·_It hart. Laat hd ,Jaar recht iUU

"c"il!( w ..~dl gewaakt '·BJ. bet nut dat d.....Jt
;;rOJoh: b'JbdiJJat<Ju gc.tlc!.t kan w()rden-.ooral
1[1 rl .. JlJDgtrt lila.!!len

IJ. RCUi"ku 'pr ..kcnde o' ..r da punt zei Jat.
_0 hU \'I)ortedeD J"'l.l op de "'JUft:n:utl" r.t
U~,Je,u cg £.1 R. WM. het bern zeur trof welk
i'Jcd .;' I). ~I.. .r 'an .le Aw"nIaanecbe bUbel
pL.HI..:JI ..,t.:IH .... lb,; \\dnl tHl hiJ dacht dat ht3tzdfde
.~'JI \l1a. .u.d lo; \ cu bO"'.J ~tI~olg lU onze Zoqdag-
I"'(,hl,~:a "&l11.)utna.aJ(t wurden

dOO(;
Rr wOlrd"'~ill:wif"

klaagd, dl,lOhwij
b'drle vaD Cbri.in •.

Bd moet eeu liefde ZijD dle zich
a!JJ b114.11 de ZoIlJagschool openbaart.

Te tnlT!I"1 rr!rotgd.)

!2!5_

Z.-A. REPUBLIEK
liet bo:llWgrU.bhl 11100'" IU de rvt(.: ... tem van

1:1 Il is niet nit de Zuid-Afri~he Reptl-
bliek OOM!' Dit Eug",land, "anwaar de Louden-
.~b.. oorrespondent ~'all onzen tijdgenoot bet
I'olgtmde omtrent het bezoek van dr. Joriuen
aal! Engeland m,,(..ieelt '--

.. Or F. JP" Jortsseu, delle week biel' aoaDge-
komen, lO v'lDluond ntlW' Nederland (uen
llaag) doorgereisd. na een al te kort ...ertoef te
Louden. gedurende betwellt hij echter m;et
eenige ~lllngwekkend& en geWlcbtige persoeen
III de poliriek deels kellnÏA gemaakt, deele kell-
UUl heruieawd heeft. Daart.oe bebooren Hent)'
Labouchere, eir Donald Currie, sir G. Grey (de
i:l~ J"",,e st.a$uman). eir Graham Bower, John
.\1vrley, die een groote mate V1W OOlanptelling
voor Ztud-AfrikaaD8Cbe geb.JlIrteniallen en aail-
gcl~genb e-den aan den dag legt, en professor
Leeky, D!I wien dr. Jori_n lieden hat lun-
cheon gebruikt beeft met dell beer l10nlagu
White .

.. Maar de interessantate ontmeetiug 'und
gt_t"ren namlddai plaat!! op bet telTBll voor bet
I'arlemtllltligebouw. WILIU' dr. JOrUlllen, IlOO Ifll-
heel toevalrig, Joe Cbamoorlaio tegen bet lijf
liep. SIT G Bower bad uw landgenoot veJ'2llXlbt
0011 bezoek hU den IDlI1Ï8ter af te leggen, doch,
sonder uitnoodtging er toe, bad dr. Joriaaen niet
,·",,1 trek ur ru, ofschoon bUzijn bereidwilligbeid
verklsarde op audieetie te gaan, biJAldieu de
heer Cbamberlaiu hem dnartoe noodde.

.. W wl, dr JO1'Il!8'''' beyond eieh in de gallerij
vau Ir"t lagerbuIs, toen .ir Donald Cume bem.
kwalU halen om een wandeling te maken op 00-
,I"..ld ttl!'nL', eli daar "enig.. afgevaardigdeu te
untDloown )[en wandelde het terru af eu
k"k. Jaar til! Chlll1lberlain te rooken ala WMe bij
lew"",d wachteude I II elk geval WIUI dezol toe-
\,.Ih~e ontnwetllIg zoor prettig eli Interessallter
Jan III zou g"wt>e.t Z!I" JU de bianenklllller der
DowllingstJ'1lat

· Ur .Jor,,",cn Zi,t zou W3t dne kwartlel' uur.
lIl"t ,lt'IJ grooten man te kuuvfOlen. "II bU zelf
heeft DI,! van middag \,,,rt~IJ. wal er gednrende
hvt pru.lerhoud \ 1)01'\ Id,

.. Dt ,}orlSM)1I ""gull met den mllll~tel te
'·l·rr.tHeu. d.lt hli (,Io"'''''ell) ,Llleell 'oor ZUil ge-
lIocl(~1I eli flllnth.,.r"lDg~k1(en..heden III Europa
I'. wnol"r c,,,"gcrlel zelIding of wand:t.at vali de
1'1'.• "., .~,I., bIj regeenng ~raar !,Docht de ou·
nl_tcr heUl e"nlge mhchtmgéll of (Jm Zilll mee·
nlllg '11<,,"Cn,clan .ou hfJ (Jonlflltlll) met alle
,r'lmuedlgbeld bescheid geven
· I" tlCIl lvop \'all het leesprek. dat zicb wcn

"ntwlkkeld~, gaf de heer Juri~!len hêt al. xqll
l..e':lIl1l~ te kellneu. dat de minISter al eveu
Wt'llll!! "I' d" boogte WAA .an ZDld-A.trikllllll-
"'he W"8tlUujl'lI ell aaJlgdegenb..deo al. ~!I"
,,,,,rgange",. Hil loo",heud" bet '--hst. dllt
KI'p"na.Vli en ~~ngel!IChen In Zuid-Afrika een
. 1,;IT11100U71t' p<,wer vormen. 'VU TraIlKval"r •.
"'Ide t.U. z!ln c..,u paramounl power. waot Wil,
dtr "Jl' TenOu!ien de kllKtl", .. onen nietII. .
. Wd. rlll(' ChambtJrhun emdd[}k," 'wbat Clln'

Wc Jl) for )OU IQ SOIuh Afnca '1"

.. J lI.t Dothmle at :111.,' antwoordd.e dr. JorÏ.8-
.ell Jr"(J;;:",eg
.. I), IJflg'cns "'li" tit) mlD",! ..r houlr't beminne-

t.lk !:JU vroeg uf m~HOUW Jt>ri!\~ell lD"'lgeko·
'lldl WI1l!. Tl)"n baar ,,<,btgeuoot in ontkeuul!lI-
d~11 tin I",,,cbe.d ~"ge'''" had. gaf de becr
{ h \U1Ltt,rl.ufl zIJn leod\V~zlln tt' ktmnco, ttll
,,,"gde er 1,'1. dat mevrou w ChalJlbcrla.JfI haar.
III tit t tegt;llot'erg~t.eldt:: ge\'aJ. zeker ~n l,. z')llk
loU .lIJD ~a.au t,f(.\ugeJi

.. Itet \..,r"l'f'r~d)llft k\\!:liJl Iliet tOI !i}Jnakt"
1)1 Jorc_ll, erkhlal-dtlé lIdI h00I!~t Ing"·

Iljml~11 m~t Lab},,,, Jl!} wien hp ,'t:" dag de~
J,·ulln..rJl', \ Il lJ1a:t .Jt,hl1 M9r)ey tlell hourt
~I hrnnd ..,r l~llIlllllt~l!lk IU.UI, ""tue bll

Ur Jnn"~1i .raf ILl... ~llU ()\'{rt111KIIlK tt' ken
no:n. ,hu ('r"",dent Krugl·r IU I!'~-ell g.·nu lU1ar
~.nrl'l~rt l'\:ll,lttll J.at, {('{l1,l El1~d~nt1 pr II) tt)ij9

'4temme d., Lulld~nflU.'h(_( "(Ill\'cutle lp "'IIzigen -
....MM."· h61 ~"'''lII1ll11.j kUUlell rooPt; dat uw
't"at~l't'\:!Ildellt ook """It OIgtllllnk plan gehad
b~cft "ro berwaar,,, te komen. hetgeen hli
(Jon ..."n I troU"erul nUtllOOT zou behb,m kUllnen
beamen

.. \len h""tt Cbam~rlalll up den dWIIIII~poor
t(.f> ....cht. tot'n IDen hew v~rt'elde c1at Kruger
ultgtl'H>Odlgo1 wilde worden

.. A[A Cbamberlaln onderhandelen Wil. hll
~,,,,de d&rl een behoorl"k gevolmacbtigd" mAar
Prutonu.: waar op bet boofd "3n een onafhan-
keltJken .taat rw!t ~naamd geen verphcb·
ttnl!' OlD hier te komen ollderbandeleo.

· Ook 1&\4,glllg dr. JoriMen voort, 18 III dIt
0pzlcbt een m1ll8)J1jl gew_\, ofllChoon de t.."n·
mallg" rel. naar £ng~land en door Europa in
II.IJdere opZlchteB beerijJke nitkomsten opgele-
verd heeft ..
De V,/hosl"II< \'an 14 U. b.Jvat uatuurllJk ""Il

~rtikel vol mgenomenheid met het aldaar gIl'
VIerde Franscbe feel'lt. Onnatuurl[jk i8 dit
met. lIllIIlI' per .Iot van rekemng, de F tIUIlIChe
revolntie heeft nawerkingen die ook-wiJ
Aouden bUM aeggen vooral-in dit werelddeel
>lnt.ettend veel kwaad sticbten.

De wet op de niuetting verilcbljnt ID de
1olk""te", ZIJ slaat lIJet.op burgers, dIe slecbt.J
door reelnerlflke Ult.epraak kunnen worden uit-
gezet, maar op vreemdelingen, in wier geval de
.taat«pre.lldent )D overrog wet den 8t.aat.eprocm-
rour de wet in werkmg kan stellsn. Tjjdens
het tweed" kelZ(lfTJjk had uitzetting uit F"ik.
rllk plaats. zonder dat Iemand er sich over
~rgerde.

De .'italllkml rllla D.g!yrB New8 olltkent. op
gezag van de b.Jtrokkenen ID de aak, dat er bp'
de beambten der Xederlandecbe maatacbappli
EltU plan tot werkatak~ be.taat ; men wil ....at
gneven weg doen munen. die leer goed te
verbei pen ZOD.

MOLTENO.

,e;,ultate:l
wiUiaUlB
brief, ,oon
Ol'lUlje
sneees dese
De brief hl
Voorboow,
Bloemfontein
Inhoud :-

"Om onze
zijn we zoo
Langen tijd is
een bron van onuJtilpJ'ek,elijike
OUII gewefl~t.
schap en
scheen
aangaande
. .. Zij seheea
de te snel voor natuurlijke krachten.
Toen vt'rBChenen:er wegens bloedarmoede
zeereu op haar ',geht>ele lichaam! liet
werd noodig al 'haar haar af te ·lI1lijden.
Zij kon niet lla~ en dl! heerlljm.te spij.
zen konden • eetlust niet' opwekken.
Haar opgeruimde aard van vroeger ver-
anderde nu in norschheid en zij had zelfs
geen lust om Ulet een geliefkOOllkl .mak-
ker~~ te spl'ekeJt, maar klaagde voort-
durend over vtlrllloeidheid. en seehr: al-
tijd een stil pl.je op om te IICIhre!en.
.. Een eel"l!te·ldas :dukter in Bloemfontein
giD' eeuigen tiW over haar en fijn be-
velen werden uitsevoel'd. Maar ondanks
des uokters bel(waamheid en gQedhefd
werd ze ergel' en ,!!telde dus onze gerll1ge
hoop teleUl·. Zoó dikwijls de advertentie
van dr. WillialllS pa'l1'llChe f1l11ell voor
bleeke meulICheJl gel!lÏtm hehlxnde be-
sLoten wij ze te probeeron. Nu herichtell
wij u door dczi)n; dat na een week tie be-
roemde pillt-'JI gebruikt te hebben hel
kind begon op rte vroolijkell. Haal' vel
werd fHlII'Ichel' en gezonder. Zij llUID

hare boeken weet' op en zocht het g",;t('l-
schap van hUl'e Vriendiuwm. I<:n!lu ua
drit' Illallndell gehruik der pillell i~ zij
b~tzelfde npgtlrullllJle. gezonde meisje ual
ze voor haar zieNlte WIllI. Wij zijn u Jank
verschuldigd en neeml dien aau ;&10318wij
u dien toebl·engen._ Wij geven u voUe per·
luiMle onzen brief te publieeeren, mdien
gij zulks wilt doen." In alle gln'allen all!
boveUBl.aanJ" hebben dr. William!! paar·
lJChepillow eeu mimkuleuze uitwerking.
Zij worden érkt}.Ild als een der grootste
moderne medicijnen. bou wen het bloed
op en berstelleo ae zenuwen, genezen
rheumatiek., F!Ciajica, neuralgie, gedooltu.
Hjke vedammiIlJ, zenuwhoofdpijll, indi-
gestie, verzwaklting eoz, Zij bre;rgt'o
dt'n blos del' _ge~ndheid op blooke, fietse
wangen, en zijn ~een f<pecitiek voo.' vrou·
wenziekten, ter'yijl ze hij mannen volle-
dige genezing ~erk ...n in alle gevallen
van getob, over'f'erk of buitensporigheid
van '",elken aard'uok.-ADVT.
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Geillustreer,.'e Pr,~/slij&tcn P08tmj van
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( ~'Il" "1'"'' CorrupmuJ,"I.j

I 1p'1 .. 1 'J~" t<llu[!ons llIet gehe..l eli al v"rg"te.
zf'ndt lIW "orr"8po~dellt u bet volgende .-

or. OOt, 'IDt:HI.}

.\lel) heett niel ~ klagen. Tot uog toe Il! bel
Jaargel!J wtstekeJ1li g",we6lIt. Late I'VlreD U.
ge.allen. ('oil het Qb;rch)e~vcld I. pracbtlII' De
lammel'll?pt i. b4ter <Inn in jaren het IrfOv,,1
IrIw.,tl.t II. De dken II)Jl bewljjli w_m. maar
de mU'bten IUn ~ud, eo velkombaaracn wor-
den boog gewaard"'rd.

OE ~:4~ Tl!(;HA I'I"IJ .
F.<)· I. jlén euvel \dat Iii j~mmerliJk betreurt

}1,," bad gehoopt 4en .poortreiD spoedilr biJ ou.
dorpje ~oorbiJ 14 ItUgtln, maar bet ÏA .. nemje
VOOrbli" De ooltvelltie met de ~be re-
gooring ill ,-erwDrp,n, en de 1'I"Ui il of de IUn
nu immer ui gBm~ worden. Mell lIe(fge wat
men wil, maar de lke, vernderluke inval door
JametlOn in de T¥8 ...aal gedaan staat met dele
dllltfEln in het naaljwste verband. Dat er Afri-
kanen zUn in de': Kaapkolonie, die den beer
Rhodll8 nog onder!teunen, is ietl! dat on8 nr-
atand te 'boven gaat. De man beeft elln snood
misbruik gemaakt hn bet vertrouwen door de
.\friksapder be...pipng in hem geetéld. En nu
l!Jn ,. bervormer " :broeder dch bli hem gevOegd
heeft in Rhode.;a, ml men op den uitslag
moeten wlICht.en. ~

~ 8CU')1..ES.

Met bel&ngatellik heeft men de handelingen
van bet Kaa~'-parlement ill lakEI IICbool·
raden pd~ eq. Het II te bopen dat III één
d~r vak! nudd e~ Itdlen .yn, om de grillige
willekeur VIUl den~ 8upenntendentrgeneraal van
onderwUI tegen q, pa.n, Wat men bier niet
bu verstaan, ÏA <ijt bet parleme.nt BlOt besliHter
&t&J)peD genomen. ~beeft om den vrtde op bet
gt:bied ván het ~hur onderwjjll te hel'llt.eUen.
In den Vrijatlat ,)8 meD nOf niet volkomen,
maar de luperinte4dent van ond.~ heeft ver-
buelld veel in Jijn! vlk gedaan, en is een man die
niet kge1c maar ~het Afri.kaanlche volk _n-
werkt. Trouwemf wjj zoudeD onl alhier geene
dwillplandii laten ;ketrooeten.

Mst ona dol"Jl'lébooltje pat het goed De
h.,:"",Rowan ileenl man van bet vak, en wijdt
,one on ...erdeelde llrachten aan zijn werk.

XEB¥ELIJI. .GEBIED. '
.Wij rierde_n oe 28 Juni onll driemaande-

IUU:h aVODc:Im&aI;e.n mogten bet genoegen
~maken ~e p~n van Colesberg en Bosboff
III Olll!midden te b,!lbOOn. Hilt is onnoodig te
~n dat dese biloederlijke hulp en de p'redi-
kina der t ....ee gen4emde leeraren rrooteliJks op
PrijII. gesteld werd.;In den avond van den 27aten
Juw heeft de gemeente Y&D Petruaburg, onder
yoomtt.enobap vad da. Roberteon, vetpdetiulr
gehouden OIR ove«- deu aanbouw een.r nieuwe
kerk te OO~. De gemeente motl bon-
wen dewijl de noojikerk veel te klein en ook
nlitt haar eÏi9nd,*, ie. Maar, ·men "il eent
midd. n bijeenbrtngen en dan begin$en. De
gemeen ~oopt ~- ~ulp "an de mMr lIesoecil
gemeenten III den l1J8taat.

Veel medej'llvoe wol'dt gekoe.~rd met de.
BobertllOn eD ru, 'nen aanlQJien lijU oudste
IOOb één der oogel1ik . en it, in Fort Salisbury,
Maabonaland, ir!l+~D.

'-

aoEREN '1

A. L· .OYDS
40 BU~GSTRAA.T

'I1~'!l~1\J(1IVli~'R' HET BR.ANDWACHT BUREAU).DorU",1Ira4L,

Zilveren Horologes tD

"'OQ~1d gehouden • atuurltjl{ GeZ011(lheills
Een Vonkelende, Verkoelende DI' nk.

RU DVEE,
Paarden, Varkens, Schapen,

ENZ.

B~VAT al de hoedanigheden ,an Engc!:"che
I Wateren. Geeft kracht aan den JJCycr.

Zuiv~n: het Bloed. Verkt óp Natuurlijke wijze.
vertA!(ertngsorganen.

t Kinderen .Honden Ervan., Pas op voor NlinJlHl

BL/KiES VAN EEN KWART POND1 Bd. BLIKJES VAN EEN KWA
, ----yI GIPABRICEERD ALLEEN DOOR

I WILKINSON EN
Aan hun Labora.torium, NEW CASTL

Zonder Melk.
Agenten,

N, ZOON Il Co.,R. WE
ST. Ar.ni de heer HUGR McGRBGOR, 21 St,-GeorgeQtraat,

door alle Apotheken en Kruidenien.

TJlITEO,NWOOIlDWI) J1f Zt'ID-J.PIUKA DOO'lt.

LI~_L""'LL2_' w. Hal,OS, TB! BERSTR UT,

P.S.-Meer dan 20,000 Blikjf!!! .. ijn Ju la.all<tc ,,,.<wd \(:l'~"Cu

GELD VERBAND.

,KOL LJ STEENHOUvV
~.. ,

WEEl! - P UWE HOEDE
OEN DE

OEMEE.sE, 8CHt.DELIJKE NAMAAjtSELS
: VAN

CLE_'ENTl'l TONIC
n:RKOCHT DQOII VELE WINKEI.IERS,

CLEMENT!! TONIC IS HItT
IIEST',ORIOLNE.l!:LE
t;" .\l.LP:E!i' ECUT.

. J. H. KOTZE,
, J. M. SADIE, Jr.

Oorlogsvlei, 12 Juli, 1896.

Hoek van Stra.nd
K.AA,PSTAD,

GRAII£TViERI<EN WIJNBERG. TELE{jRA~;:lS~~ AD~ES; CAIE

orcelein, Glas, AardePiketberg.
worden hierme dege.
voo!" het afschrappen,

OC.UUliJIl.IlD&K4tlrl. Schilderen OD Her·
de GroQt Bergrivier

te zenden op of voor
AUQnlst.lB. 1898, geadreueerd '

HëJ'D'Pi'riM' Brug,
Meciretlllitia Afd.eeliilganad,

Piketberg.
Op laat,

NICO. J. VLOK,
~,

VOOJt.

30s.£en Th.... rvt... e Kom.koppen
.n lohotettJ_. Th"l)()t.n eenSt.1 Beken. In

h.t 84 Stukken.

ITUUR
.... "' .... 1/11. Th............

I14-rGroat.eeolaoYla fII-.
KELIERSI Zend ~m Speciale Prlj ...en

loft OJI lUr1' ADRBB: .

BO~SB/J 'Tdt1.\=r~

~~
~

DJ: __ "!te )fllllk!l_ ~, ...... , •
Amat_ra, be'tle1eft otPrt ....n fll'n mn-.l'"

baedd nn tien heer lt. MULJ,EB (Oroot. "
kleinhandel). lt! ti.. Graud Hotel a..bt"'....~n, Kaal!'
Itad, ..oor de beIIlePI&nOa. HarmmJlnrM, ""'t'rik""$-
liebe Orge1A, 8h'1;~- el B!aMIDJttnullenten: ~_ 8__ &Ile 800rtIIIIl J(adekbeD~

~ 8temmflll, eo. :

:te.ndfftgeD Oeln>be lIrázWt "lt Da~

~ .. .lmerib lil ~beId. "

R. MULLER,
f Grand ~otel Gebon,en, Strandstr&a"

•
K.AAP_TAD.

-RELLUM." KAAPSTAD,

lIET GENAS HEN ALLE~,
1
i,

MIJNHEER,- Negt'n maa.ndeD gelecLiD
betoigde ik in een brief aan Il ~

de ~. uitwerking van RHEGMATJ-
CU.&.O in miju rva1. Ik ben 60 jarvfI o'lid
ell heb 23 jaren lang geleden l1&li CH HO lIJ-
ISCHE ASTHMA en RHEUMATIE.K ftl
zocbt verliehting van Tele beroemde gen~-
kundigen, en probMrde ..1181&onder baat Jt:
vinden en had-.in !pijn geval alle geloof 1n
meuRchelijlce bekwaamheid .erloren, tot cit
ilc RHEUMATICURO probeerde en in8$A
7ijn mijn Nellrnlgia., RhellUUltiek en pij~n
in hoofd- en aangezicht verdwenen en ~
nieu .. '! is ver en wijd V&npl'~id dat .. ~-
meeáter V.t.II Rooy !lmper heellem&&l gezotJd
was van die .~onderlijke Medicijn," .en ,~It

"'ILS wer'kehJk het gev&! j elkeen die ~t
probeerde beveelt het _ :

De heer J./,COB UN ZIJl, van Vlakfont1in
(3 nor van Steijnshurg), is genezen $n
IOP.D ~cbijnbaa.r ongeneeslijkgeval n.n Rh'u-
Dilltiek en Jicht. NOOit, sei zijn moe4e
.Mevr. V'/'~ Zin !lan mij, '!vu er een erger r-
"al van .. KooriMZiekte," 1IOOaI. sij het.
men. De eeste dosis RREUMATICU~
deed de lijdende jOlige m.a rutir Ila.pon,jen
meclecijn werd voortdurend ~i~
hoewel de buren en vrienden Mid. clat
zij ~iet verwacbten dat hij leven IOn. ....
hij tu~#J__ fIlWr, en getuiJrde van de geu.,...
k:ncht van eie RHEUIUTICURO .. Il
PILLEN. '

De eDde b_ T./,n D.. W'.u, _ Bedderahlirg,
..erd grnrleD dCIar _ 110'*". ;

De heer A. CoBTZn, 1hu<lvlfi, Hiddelburg, (J.C.
1'OIlddadelijk vwlichting. )lijD _a IJJ .u fijn
"mooa .....der, de heer I.A. brr, ftIl YlJIIderb9m,
BtJllWIdorp, wmien ooks- _ ik moei: nn
slaiten-b blijr uw cIan.taN vriend, I. 0 no

JONES RHEUMATICtmO.
Re* croote Zuid·A.frikaanlohe .-ïddel~'
lich\, Rhellmaliielt Blteuma.tiM:be liehl, e
Tl6hl, Reup Jioht, Aangezioht-pijJJen. ma, till
VII. duUendeo ge..allen. ftIl vpr dail bov-wn
~n p_a. lIverkrijp.ar TIID .u.AJIC!fMo
un en WiDbli8J'l4oor pheel Zuid-Afrika. i

Zuid Afrikaansohe
KONINKLIJKE MAILDIENST.

i
De II CASTLE MAIL " MaatschappiJ.

DE St.oomboolRn duer Lijn vertrekbIl
n.n Kaapstad naar Londen om ,"

anderen WoeDIJdag, te ... uur n.w., J6,&r
Madeira en Plymouth, te SiDt Hel .... i en
Ascell8ion u.nleggeade op de bepa.ald. .s-
achentijden.
.. 17-DUNOTTAB CASTLE, K~t. H.u. '

Aug. 6-R08LIN CA8TLELKapt. Tu YEJIII, .
.. 19-HAW ARDEN CAs(Ul, IUt.pt. BIGBT,'

Sept. Z-TANTALLON CASTLE, Kapt. DUl«l.yr,
., I&-NORHAM CASTLE, KApt. HU.BI801C
.. ao-GR.t.NTULLY.CAlSTLE, KApt. BBO~

I

Ellrl Boot.. foorbgelu4, fil Lu PI1,u
I.IS)IORI CASTLE, Kapt. HAJlaIB, omtrent 22 ~tU;
aARTH C./,8TLE, Kapt. RE1WALL, omtrent 5 4)1"

doet aan IS:. Helena eD ..\I'CCn810n
\\'A}{WICK CA~TLE, K~t. WALLACl>, omtroo.' 19

Auguatna. ;
ARU:~DAL C./,STLE. Kapt. WINDE&, omtreQt 2

Septoolber, doet aan St. Helena ell AAoenaielj
IlARLKCB CASTLE, )tapt. W.uwmr, omtrent: 16

Sept.em ber ;
Voor Vracht of Puaage vervoege n\lIn

neh bij tie Agenten nn. de O..ASTiJ!:
Jd AILBOOT M..A.ATSCH.A.PPIJ, (Bepulct.

'UNEON LEJ_
Konink lij ke Maild~~'n8t

UlIOH STOOM.BOOTllUTSCll.!Pl'Lr
(BEPERKT),

DE Mailboot.n: der. )Maa.techappij ver·
trekken van Kaaptt&d naar )!;uge14d

m Madeira, om den anderen Woenada£ ~
" uur t;.m., ale oDder Mn.leggende : ~

VOOR E~\iELA1fD.
" 2I1-T ...RTAR, K&(>L MOIlTOl'.

'/'llg. U-MOOR, KApt. UanfU••
" 26--l'OOT (l'wlD ~\V). Kapt LAllJaa, .

Sept. (l-M.ltXlI.:A.'i, .K.aopt.H"'l'lliOLDII. :
".: :l3-NORMAN (T\l'w :<cre....), Kapt. JONu{
""'.. 7-T4RTER. Kapl. HOIITON.

EXTR./, BOOTEN VOOR ENGELAND.
GAltLl'H (Donbbelé Sehroef), ~t '!'noK,omtl'ODt

SU J nlJ, vla Teneri.1fe.
GOTH (lJouDbcle tIchroef), K&T,t. BIlElOE&, 0111'

trullt 13 AupatUl, na Tenen1le
TROUAN. Kapt. MOIIELIIl', omll~l 27 AUjiQB&u!

TeneriJfe, '
OAUL, (Uubele Sohroel), Kapt. l·TA.C!L&, omtrent

lO September, vla Tenen!o
Een. V1Ul d• .M.aaUicbappij'a mooie Stoas-

booten UJ SOUTHAMt"fON Vlrlt.t«l voor
H.u4BU!i.G, kort. Da de .... nkoma~ Vali

CieH lla.i.lstoombooten.
RETOURKAAKTJ~~~ENGELAND

gangbaar voor Zeil .Mu.nden. worden uit~-
reikt tAlgeD een vlrmiDderiDI{ V&II 10 pene~~
op den Dubbelen Paaearepnja. .

RKTOURK.A..ARTJER naar HA VEN~
lUJtP de K U ST worden. uitceNikt voor do
tenagreia biD.Dm DrieMaaDda pw de U lliCIIl
of the Cutle \IaaYohappij &oOmboo&-.. .

Voor Vncht of ~doe ........
MIl de Kutcnll na de UDáuIl StooaabeOt
Veeteohappij, ~

e!!!!!!!!!
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....._ .' .baad
.......... ',' .hij TQq.o

,~IieiD"', wa. hij .il
DUIHn, WMI'-de hW W'1Imot voor ... ~ ,
. eIilréleD ~, er mM winnen. Productie
rec:ht OPdbeeCb~, en dh wu ook 4ci ~li·

~ ~~.~~:. W"le be-
. ..............cl, dat 1JU de

en de 10uden 1Il_
belchenning hadden. Bij ned bet
LochDer tan t,. ne_", en jj"erde 'fOQJ' een
nauwe verbindte~ toMllhen koomboer wjj.D-
boer en echaapjoor. De koomboer bed_aar
~erk, en bu W88 prodaeent 'Van datpne wat
Iedereen beboefds.

De beer Bpt.ba aaide d,at de bedoelintJ:: zijn
"oonte.1 \T1lK wel verlaging van meel 'mis
lll8&I' nlut zoo dat In den koornboer schaadde'
~ boor De ViIIi81'8 daarentêg6n geloofde dat
41e verl8l(ing g:emarlijk waa, 'en wilde de VOOI"
looPltl'e kwestie voorssellen, mliar dit kon niet
gesc!lIeden nu er rood. amendementen waren
vo<>rgestald.

Oe heer Pe,,,-"OCkW88 meer voor bet voorstel
Wil9lot omdar dit Je mogelijkheid van verlaging
toehet, dan voor hei amendelUt!nt Locbner
~r schoon in En~tJl!nd vriihandelaar, .... bil
met tegen proeeeue m de Kaapkolonie waar
men deu koornbouw niet moest laten te: niet
gMn. T.Qj{en het amendement Botha _ bij
omdat hU d<t molenaan wilde beschermen. In dit
laud WB8 alA het koom goedkoop Wlul arbeid
scbaartiCh.

Oe beer Hugo stelde voor verdaging van bat
debat voor een_maand, eu dit I{&f den beer Wil-
mot ge)ege~eld om te verklaren dat men dan
de verhoogutg zou sebijoeo goed te keuren waar
het I1nd~e buÏJI ~icb voor V6PklaarJ had. Tus-
schen a!fn voorstel eu dat 'fall' dell beer Locbner
zag hll geen onderscheid.

De beer Van Rhjjn wilde dat het buis niets
moest doen om te toonen dat het vermindering
van beiastinIl op kOOrDwilde.
. Oe heer Botha seide dat het buis sieh lafhar-
tig zou gedragen met het voorstel-Hego un te
~emen, en de beer Van den Heever wilde lie ..er
het voon~el-I.ochner laten.aannemen.-De heer
Grnatf w,de e<_>kdat. 1l1~men de verdaging aan-
nam, men sebl~lIen rou voor een verhooginr van
belutlDg te znn.

De heer Hugo trok zjjn voorssel in en de
h~r Loc~ner.zeide dat bjl wel degeliik 'in den
Em VIUl !lijn kiezen bandelde met een voorstel
te doen .als be~iine. liet thanll voor verboo-
gmg te IJveren tOU hij geen goed doen un zijn
Ineu"",.. maar dezen waren tegen verlaaing .
~.Zjln eigen brood bakte, at geen auUr

De heer G raaJ! "prak 0". er het ondencheid
tussehen de voorstellen Wilmot en Lochner, en
ZEnde dat men de afgevaardigdeu naar de tolver-
bond conferentie de handen vrjj moeet laten.
Ho wa.. "oor het voorstel- Wilmot, Bn wel met
h~t oog op de groote middelpnnten van bevol-
kmg.

De heer VanRhljn' ried intrekking van tUie
\·ool"'lltellen.
• Het vool'!!tel'-Lochner. lDet bet' amendement
Botha, werd "tlrworpen.

Over het vool'lltel-Locbner, ronder het
am~ndomentOlaakten de. ~temmen 9 tegen !I.

I '''0' ~tem,len de hoeren Hugo, koyter Loch-
n~r. Van Eeden. Van RbijD. Van den Bee~er Oe
Villi"N. n"".forther. Botha. '

]"!I'" .ir Il. !'Itocken.trom. de hecNn H~r·
hold!. OrtlolLtt. Brndfield Dolley Wilmot, Bel-
Iingan, Poacoclc. ROK..' .

De pre.ident ~temde tegeIl, om de kwestie
open tu houden.

LIet ,·oor.tel Wilmot werd daarna aangeno-
mon met 1li ~egen ~ .temmen daar de beer
1"\/IAf,)rther ditm:UlI voor .temd~.

Ik he,,1' Van ~iJn YTOeC eeo
y,'l ld. wat In de, von,e litiilll
\... " .lr-n hoor Fa!,-re, die ecbter
v" 'l, .IPn.lell. ..

Ih· beer Van Rh{jn gaf kannla ',,1Ul eeo wet
I,,· hIJ za! indieMIi.
D,· hoor Hugo diende het rapport in over

I. H'1!1duboAcb laodwet, da.i gelesen werd. Het
"." III hei voerdeel '"1111 de \Vet, maar er wa-'
rru e-en paar vernnderiDlen in voorgeateld. H".
",Idl' ,i~ tweetl" kzmg op Maunthg maar ~
':- .. '1' Wilmot z"idOldat dan de gOltuïgeo.i-n niet
cl·d rukt zouden z),jn
j)" hee" Peac<~ "telrie o"nderdag voor. maar

\h.1Ild.'ll<' !(lng ur .1,,01'. daar Je president niet
had ~"_'h(l()rddar ""n verdeeling gevraagd wa.o.

nU,GEN.

:S Il hilt. voorleg{6fl '":\11 eenige Ktukken door
den kolomalen _,~"t:\ris. vroeg de heer De ViI-
hers .of de rtll!e.,rlllg het niet we!l8Cballik acb,tte
om In de l>ela.ug"l1 van het puhli,'k oen onder-
wek IU te stellen naar de vermoedelijke oor-
""ken WWU"ID rypheuae koorts ollla.ngs op zOO
vele plaat .sen tegelijkert!id outstaan zUn. De
:Iltlkte had op verscheiden plekken haar ver-
""bijning gema.'\kt. . .

Oe koloniale seere tans seide dat het de "raag
wall of de beerscheude koorts '"lUI dien aard
was, en dat bet niet !Plig den gewndbeids-
beambte t!jd,m. de Zlt~mg een reis te laten
ondernemen waar hl! na ,le sluitin, spoedig toe
zou overgaan.

Oe heer Vali Rhiin vroeg of de regeering
.tap~n :.ml nemen OUI ,lell nitAla!: van de' onder-
zoekingen naar de g_'hledelli~ vali de Boesman-
nen . enz_.. gema..'\Irt door wiilen dr. BI .... 1i:
en jongejuffrouw Lloyd. voor de Kolonie. te
verlmjgen. HU t..-.d vernomen dat miss Ll0r.d
ongesteld w;~<.en bet zoo een erge zaak ZIjn
"I. men baar werk het verloren i!'Uln. Oe re-
g""ri ng had voor haa r onderzoek reed. veel
nitgegt.:vt'n.

Ot! koloniale "'4t\:rt:(arts Leith~ niet geweten
l'e hebbe", dat de ~,,~,>t,dhei'l van miss Uoyd
'liet naar ei-eh W:\.~. «u dat er reed. veel aan
d~ zaak wa. uitg~evell : mllat waarom men
dit ge.t'\I\kl had. dat wiot bij niet recht. Er
zou cc~u" uandaeht 'ULn d.e &aak gewild wor-
de". Een tlltgev~r had miss Lloyd niet kun-
1l0Ll vinden, maar <I" regeering zou ...erder
onderzoek doen III boe v~r de uitgaaf moge-
lIjk was.

", I()H~Ut: LI~ r 1)11;.

Oe heer \\'ilmut .teld<l voor: dat volgen.
de 1(,,'0,,1,.00 van ,I"un raad zal bet onder Qo-
• taande ,om.tandigbed~n nif't ra.aduaru Zijn
"m <le rEchten van kOOrD. gnan en meel in
del" Kolonie inl(ev,-..,rd te vllrbo<>gen, en dat
de "flI"":>ardigdCfI -van dese Kolonie di. do
to1\'~rb"n<l ,,-,nfflrpIHie znllen bijwonen. ge-
vra::\~·l worden ,~m ,lit be.•IUlt In OV6I'Yeging te
n-meu wa.meer ,il! ondcrwt'rp. onder behan,le·
hng kom t. F.r ,,,,,ren. zei hiJ. meer verbrui·
keno ,hn pro..tllC<lIltdl. on men moo.t altijd het
bela,,!; . nUl liet Ifl'oot~te getal bevorderen. enz .•
enz. [le wet Will! '-""r hlanken. want de gtl-
klcordon alAm '(.IC" tarwe. Al do levcn.be-
ho.. ft.en WIU'..,1lhie·r ho<)~ he I"" t. en ,lit w ....
gee" r'liti"k ~"or ,I., I",,,,,haafde Innden dor
W,t.rt:·lt. Hiêrnvt't \\'\'rd nOl-( lung. met de nou
dIl(" k lapP"'n \' "' hand op IllUld. uitlfowuid.
natllurl\lk rlllU ulll"·I,,,.u\Il brunde"iln niet WC!!·

latt..t1,_lc. I) \"cr dl"" pr()~.Inr·enton raakte hii In

dp ~l\r .• )t!wl'rclld~ dal meI! hier Il~n machi-
D{'nt' W'l.'llrtlikt~.

r.l' prl)(·urt!ur· ~t.'lwr~1.1 \'f(leg I)f tie voor·
",t('Il"r kl In lL'~~eo hOt! hon\,f do ll\·la ...tinl; lijn
'11("\, ... (

\. "'~1. ;wi dt, h.·.·r \VillHot.
~, 11 'nry ~fH,'kt'n"tr')rn ~prnk in d"n 7-1n

I'. t. \·oHrilcl. l'U l.twlt· ,int h!! L.f'~¥.tm alle
vt'lrh()')\lln~ np k,}Ofn ell lU~1 "Wait. Bli willie
k~H(lnlal··q hnuldewpn t~I.n."ten" Dit Wa.! \"()()r~

al n,),"II~ fill ,Id rnn,lerl'".t loove,,1 !leid !pnll
,.ko,ten, ' I". k.,l"lllalen wiln wilde hij b..l",,-
~tflll ~t:'t... \\ :lar de groote m~erderbeid dt'r
oovolkrnll ."oor mu ziln. Dit Wist hU door Xiln

"'''<)1111(.
J)., heer Bdlill;{!\JI w ..... 0011:voor het vour-

nu de tijden zoo .lecht waren.
" heer .Lochuer .eide dat men alleg op Het doebat ""cr dit punt werll h"rvnt door
boer Wilde <loen rn$ten en den midd"l- den bee~ Oe Vilh"r •. die het "erk,'ord vond" om
H,di ..t. Ho.. k'JlI men voort~ll al. men w~ meer be:ll.,bttln ten nadook der 8chatlci.t

productie hIer lw! vervallen? ::\Ion kon ll4Il te .tellen. (Ou Wilmut bell'''' weh met
ti ' ~n'''''g produceeren. maar men gunde den tuSBChenpraten.) Voort>! achtte hli het lokaal
t. ~'r .n pr06Jt. en de boer bad het zwallr van het arehi"f '<"olstrekt niet onllllllgeDll:\m of
I(en".'~. 'Hij herinnorde hoe 81r Thom .... ('ping- ongeWild.
t .. " I _der tiiJ ~..zegd had Jat L'\ndbou.w- De heer VIlD deu Heevp.r zag ook weder
pr,"iuk het land "eel meer bevOQrdP.6ldell nieuwe en groote uitgaven VIUl de verandering
tlllll ~oud'''_ .i)\-er. en dIl arme man kon bier vooruit die in het rapport werd unbevolen.
1[""0"'( h.,komell., om brood te koopen ala hii Al de klerken die weg moesten louden nieuwe
n!:l,r \V~rken lf, ['1!\lH' v,," luieren wilde. kamel'!! noodig h"l,hen.
Wat d""d h"t er tt'" c1f het, brQo1d duur WM. De heer Van Eeden achtte ook alle veran ..
mlt' m~n cle mi"~oleD "ri om het te koopen? dering geen verbeterin,!. maar wilde liever de
HIJ hc.opw cmt cle \x",.-enleden in deze zaak archieven naar elderK bebben dan aan bei par-
blle"n wudcn .ta.'\n. Hij eindigde met a~ lementegebouw veranderinll laten maken.
"m~lIdemellt \"<10rte <tellen: dele noad ill van De beer Herholdt zeide dat de veranderiug
I<"",,,,I,,n. dat in het volgende tol,erbond be- geld zou kosten ~ noodig was, want het
honn -le bestaande reenten op Iworn. meel en depru1ement van den kolonitUen secretaris kOD
brood.toffen on"erand~n:1 te blji~"ll. Dan wist niet in het gebouw blijven. BH "ag geen
men in tUlen gtlv:\1 dat men ~~n vermimle- kwaad in verwijzing van bet rapport &an de
nlJg ."U kr1)gen. ~l"t AlI"tra]i,; kOIl men regeenng.
londer inv,,,,,rh<Jw.uog niet wedijver ..n.:li Dil heer Ha.·"£orther sprak in denzelfden zin,
'(tbmikte men nog lOO veel m""hinerie. t".'n en bet voo,;,!t('I, werd Il.,mgenomen met 13 .tem-
t.a.ak waariu de Kaap."he boer~n L!i clo .\ll'-' men tegen .1. die vali de .beeren Van den Bee-
tr:-dl"('~'H. \"(lIS.trelct ni':"t :1j"hl"'r",r():\dp~l [ \'"CT, Van EDd~n ell De VI liters.

De ht·.}r \":\.ll nh~ill /.,~:.L, t \: d·· \,) ~:""'t-llld !.... i ill<K1IJ..: J..E/.IS(.tE~.
\'art h.~t n)1)Nt~1 ~I:..~a ~., Irfl:\l)'~""'1 ','l!!
I.'r""f' """""". eli ~.",,'ri<-i ,,', 1.,,';'''';; I~ I: c1. i D" m~",i'"pale wet !png door de derde lezing,! ' z,;,ndcT d}t.('U,~~lé. Uw op .le puhlleke markten
,co', .\1 lId g~rT.lat ,)\'~r .Iu.( !'r'~, I .;af '''''''. I had hotzelfde lol. beh ...lve dat de beer Wilmot
"n e';cnmH' \Va..~ hd n"tt'~ ,lat men ct!tijd verklaarde lijn oppo;.itie in te trekken.
.\,,,[",,11,, t~r ~rak,~ hr.vh!. \'/in hoen'lJ ,'~r· Hui. verd",,,,d tot msteren.
t~t'!Jdt;! lieh ieJtOn~~n w:\t te Wt"tt'f1, rna.Lr de ~ eo
h..N l~!f praatte niet ,)\'er <ling..n waar hjj
IlI~t \-,lT1Wl"t. l{;j bv()ptt.: dat m611zich voor het
w.mt:ndement~L-(}(_"hner zou verklar~n daar wras
het ,·,.Ik ,"oor en daar kon de lx.,,. bil be~tna.n.

De h..", B<>tha had ook _1 ,,'mendement.
1fl,\tlT """,ud" de I~er <I.x>rJen beer 'Wilmot \"er-
knnd,>(<J "(tl,-""rlijk en verderfclijk. Er waren.
'"., r!"l(', '-eel meer "erpruikeN dan producenten,
,iiiilfl" ~ zou,l"n de verbruikers V:lD leven
clan \"Ul ,le 'pruducenten" Oe leer van den heer
Wilmot ",as net WO .k>cht at.. die nn de a'p"
T,w'·.'. waar )[ark Twain de KaapólCbe ge-
""h".deni. uit wou leeren. \Va:u WIlS bet beter.
ul ,.,." <luur of een goedkoop land' In Enge·
land 'v"", ",Ilc~ I(oedkoop en beenchte erge
ell •."de. en Enropec""he landen wlU'en Anden
rbll de kolonUlie. [Jat hrood l>eta..t wa.o en
hr:lndf"wijn Iliet~ flat wa.'" niet zoo : koom in
ol .. Kolunie " ..boawd .... vrij. en vreemde bran,
d ..Wllll werd bewt. \Vat kon men meer
""rlangen daR de meelpr'iizen. die men te
(iraa.-f-l!ein"t een paar jaren geleden bad:
en l,mder brandewiin !rAn men het niet
d,,,,n. Het land wa.. niet voor den accjins.
maar wel waren die stAnden het die geen voordeel
luj ""!Inbouw hadden. ZOO het brood duur was.
waar kwam dit dan VRn'J :"iet daarvan dat al
de molens in hel land aan ,loin groote firma
t,eb"or.l"n. riie den koornb<>er tiln kqom tegen
lal,(" pri jl"" aJhaádig roaakw, en 'cmn bet brood
m"t !?"()ote .. in!lt' verkocbt. Hij .. as voor een
hcla..ting op neemd kovrn. ten einde het tegen WETGEVENDE VERGADERING.
den ~eel voord"eliger koornoouw in Austra.lip te
houd"n. Hiervan gaf ~preker bjj.ronderbeden.
er hIj voegende dat hii ni"t alle vreemde COt}-

currenlie wilde wegnemen. maar d4t hij gaarne
lOeel lager dM thans :wu zien bewten. en
geen zoo groot ondel'llCbeid tUPoSChenkoorn en
meel maken aJg tha"". Bi'i ~telde een amen-
dement in <lien zin voor. geen prijs opgevende
maar .egl(ende dat bij:Jo.. Ild. in plaa~ van fis.
een behoorlijke hela ..ting zou acb ten. Het
..mendement had den vorlD van een bijv08lP"I'
op bet amendemont-Locbner.
0" beer Herholdt <o6OOndeerde, ~ende dat

<le h"", Wilmot geheeie 3nden cmn in den zin
van lijn voontel If""prokt!n deed, want in qjn
t•.,.,.praak wa.. hij een wule vrijhandelaar; en
dat de beer Lochner rreemd <led met de belaa-
ting zoo te laten als JU WIlA terwi}l zijn kie.zel'tl
een verhooging wilden. Beter acht$o hg dm
het amendement-,Botba. Veeboeren kondeo in
coen qjd ...Is delen niet ..oor verbootrini van
koom belMting zijn. al waren zij niet tegen alle
prote<:tle.

De heer BeUinpn st-elde voor bet amende-
ment Botha te Jnllen steunen. en voePe er bij
d~l hij .elf wel d"!!9ljjk met koombOl!w ver,
tr,)uwd was.

De heer V.an Eeden "'eTklaarde dat de boeI"'.4i
protectie nondig baddeu ah bet koom .ai te
'(r>ti<lkoopWM. Bt! geloofde dat men., de mak
k"n laten lOO ab! zij WIUI.

De b...,r H"""fti)rtber acbtte d.. ~nwoordiJe
M:L-onj( hilliilt. al gaf 'U lui bij erge ecbaarllcbte
in ,.rlkt:!e <IO,~r8ken dM }._!lJd~.j

I) •. h .,er [)olle'l!~nteg ..n WlUI van oordeel
.Ia, .j,. f;"b~,;,W.g.411degelijk op ,_vlllen drukte.
"li I •.1 ;;oor bet voontel-Boths ~",mmen.
o. be"r \':\n dun Heo!ver leide dai als bet

"o:>ntetBoth.'\ d<)Orgi"i de k')O~II°o"r 5tellig Iii-
den'1.oI. H'i ,.. il.le ~ boogere koombela.
ting. ma.lLrhoj :~loofrlJ dat de vrienden Tlln den

1·ln:Sll,'.I"~'·IIE W,HF.KLEENDlfl.

De heer 1),,1Iuy .telde d~ tWUól<1llezing dezer
wet Illot een korte toespmak voor, en werd
gl'1!oll<!ond,....rd door den beer Wilmot. die er nog
aardigheden ,:,vel' viPIChkarren bjjvoegde. Ook
de hoor Delhngan :tchtte bet zUn plicht een
duit in het l.akje te leggen. Aangenomen
en men zou tentond in comité i"gMn lijn aU;
c heer Van den Heever het had toegelaten.

AIICllrI':n::s.

GT8TERE:"i.

o;.E'i:'lI5<a:VJ:SOE".

De beer Locbner zal een vQQl'!ltel doen over
een harde pad bij Oar~, en de beer De
Villien zal iet" over wol-mdustrie voo1'1ltellen,
ell ook iets over scl\Qning der br1lQdziektewet.

T')E~ liE" l:\t}SWET.

De:<e wet werd voor de eeT!I$omaal plozen.
Tweede lezinlf op MaaDdag, sullende de kolo-
niale secretaru H>Ohtellen om dan terl!tond in
comité er over te gaan.

F.l':'i WET.

De bEler Vali Rhijn TJ'Oeg verlof tot bet in·
dienen van een bill om de wei met bet.rekking
toi de kwalificatie van leden van het parle-
ment te amendeerelI. De beer Wilmot wist
ni ..t wat lriralilicatie w_ja.allUer voor hem!
Tweede lezing op Dinsdag.

C ITE:IIIlAAGSCHE WATERLEE:SDIO.

Over deze wet ging men in comité, met den
beer Wilmot in den .toel. De beer Neeth·
ling maakte van artikel t, gebruik tot een
lofrede op amortL'!:ltie. Verder nib rue, de
derde lezing volgde. en na een zitting van
biina Pén beel kwartier ",erdll86l'de men tot
Maandag. I

DOXDERDAG. 16 JULI.

I'ETr*ES.

FroIIt-As.i.tent magistraat, Queenstown;
D. C. de Waal~rweg VIUl Malmesbury naar
Piketberg ; D. J. ll:Lr&i&-selfde inhoud ;
Saner-be ..proeiïng Toe Aliwal,Xoord.

KP.:SX~EV[:SU.

De heer FoHer vroeg aaMtaanden Dinsdag-
avond voor de ditlCu_ie van lIijn motie op graan·
beI.u~ing met het amendement Schreiner.

Aangenomen.

De beer Wege \"1'o6f of dr. Te Water iet.s
weet van den DOOdin Namakwaland, lQOa)S ge-
Rgd in een telegram aan de CaptJ Tirnu nil

heden. Hij heeft privase hrie..en in denaelfden
geetR onn'aDgeo.
Dr. Te Water denh dat indien de naturellen

Daar de westelijke provincie komen bon nood
w~omlln ml worden. Eell colQlllÏllie il
unpAteld in Nama.kwalaDd .en applicatie voor
bulp wordt naar hem geaonden. :dët diIViki il
echter ~ groot dat bet Ijjn kan dat pJaatMn
overgeelagep worden_ De rePeriDg is gerved
bulp te bieden WUI' noodig.

De beer FroM -wil bebben dat men d. bulp-
~boevendell ml belpen DUI' andere diatrikien te
komen, waar ze .. erk ~neJl krijgen.

TUf:EIGE:SING8 BWL.

De eel'!!iIl mini!ter stelde voor de tweede
lesing .

De heer InnCl' be.-Ide de a.andaobt bjj de
belastin!: ')P YIE'''''~.h. daar ..Ir GordOIl binneJl
kort eoIn depuratit! £!lI ontmoeten.

~ir GONO:l Sprig;r zeidll dat zlio aandacht
réeda bij dft .aak bepa.~la ill.

den heer
doc~ de.

aeHÏe_
ot! heer Sauer il ten .' de som te

gevIIn. . .
De beer Norton wil ~ arme boeren helpen. en

een deputatie van bela.1iJstellendefl kun nMr den
minister gaan. i

De beer MemOlan ialoong dat bet gelJ indien
eenmaal g~temd uitgeaen>o, :&al worden. )[en
kan doo armen boe~ OI~mogelijk op d~&e wijze
helpen .. ~ bet bier !>Ok ~lllI:n. ">")ltI. met de
Gru1f.Jloeinet.MlddelblJrg liin ? Eenige leden
~ bei ministerie sch~nell zeer begeerig deze
IUn te bouwjIn. '

De beer Faure belooft de som niet Uil te gtl·
ven, tensu de regulaull!! door hilt huis "orden
jl&DgenomeD. 1..
, De heer Laing symratbiseert met den heer
Me':"Ïman. doch w_ileUjIt de regulaties sieu.

Sir Gordon Spngg h~pt het bui. zal tevredeu
wesen milt de belofte 9D den heer Faure.
Dr. SfDIU'tt wiJ d. roPmerijen ondersteunen en

de boeren ·kunnen bun Joelk daar heen zenden.
De bearen Warrell leo Brown ondersteunen

bet vobntel. ' i ..
~t. Brabant ~JafkoeliDgllmachinerie op-

Cnn:!,n ~bben. ~ ill ten Aterkste tfllIen

.oe heer Van der WtPt ill voor bet !ltelsel in-
dien bet getal boter da!!; men moet produceeren
om een bonus te krjjK$ niet te groot is.

De heer A. g, Du Pfessis wil bet maken van
goede boter aangemoe4igd hebben.

De beér Faure ml d, regulaties inbrengen.
De het, Smitb denJ&t.[lUO Ibs ill te mln daar

meu biina aan elken !:fer een bonus zal moeten
geven. De beer Met!riman zeide, dat Ill. men
v?,>r elk pond boter :1,1.1 ieeft men .£8000 nGO-
dllLzal hebben. ~

Het voorstel werd -!erworp8n.
ut:A.'10;EILANDEN.

De fteenln Wiener ~ Beard klaagden er over
dat het rapport oyer ~ werking dezer eilanden
te schraal is. '

Kapitein Brabant viaeg of.£l600 niet een te
hoog. NLlarie ill voor aen hoofdbeambte. Zjjn
salaris hangt af VIUl d. hoeveelbeid guano var •
gaderd. ,

De beer Faure zeidt dat Icbabo guallo ook in
de ~olonie yerkoeht ~I .. orden. Hij is in on-
derhandeling met dtn beamhte en zal een
nieuw kontrakt aa~n omtrent salaris.

Sir Jamel SivewriatJt ondenteunde kapitein
JacklIOn, e1l legt dat nlemand het werk bIlter kon
doen. 1

De heer Wiener i~ niet tege.n ~"t1 op en af
schaal voor l!&Iaris,dOllh wil eeu ·Iillliet hebben,
.oodat het niet te hoof kan gaan.

De beer Van Z[il i. ,ten gun.t.e "'UI een "not
",IariM voor kapitein ,~Ick.on.oe heer Jone8 denl(t h"t zal lllooilfjk rilll ccn
~Iechter en lIU\gerder rapport te geveil.

De heer J, S. M,u-nr.. wil wetelI of het niet
goed zal zjin de vi.éb.\lang Jo knot te oo8Cher-
men voor een zekeren! tIjd in elkjlOlu·. lIen "indt
bijna ge..n .noek meer,

De bill ging cr dou~ zonder amcnderuen,en.
1It:~i'ERI·F:8T.

::\linÏJIter Faure .telae voor de t\\'e~.Je Iczing,
vragende de macht V6jl we!! te nelllen waar de
pest. uitbreekt. Oe: tweedtl mae hl i. om ce.
hellllng te kunneIl n~,k~lI over pril'atc oigc.-
dommén. en de defde, om dwaI.mde l>eeKtcn
dood te schiet.en. Ten· 1!IJ\t.8tc om regulaties to
maken ten "inde natl8'ellon te doen rond trek-
ken in ete 'Iuarantail$e di"trikten. Deze regn-
lllti8l! zullen 7,jin dllt.e ontHmot zullen worden
\'oor ze trekkeIl. De plaat. ten we5ten "Iln
Vrijburg is ontsmet ~n de politie bewlllLkt ze.
De ljjn tUSIIChen Ori)nll&land en Bocbuanalllnd
i. in de maak. De gre+zcn tnl!llChen Bechuanaland
en Tran.rnal.jjn in de handen vun kontrnktanton.
Dr ..Hutcheon i. nog ,"Rn gtlvoelen dat de Molo-
pol"n gemaakt moet ~ord"n. Hli (Huteheon) i.
van gevoelen dat me~ 0l'dencheid moet ml"'".n
tll.scheu een be8met~ a,rom, en een waarin een
paar ge"allen zijn v<><Jrgekomen. )[en heeft op
de plum dr. Hutcbe\1n. het hoofd "!Ill politie,
den heel' Thompl!On, jL.W. V., en praktISChe boe-
ren en men moet bn~ een nije hand geven.

Oe heer Douglas. fprak over een pnar amen-
dementen die bij iD ,*>mw: zlll \"oo"'tellel\.

De heer Sauer ~ect nog niet wat gedalUl
wordt. Men hoort 1'1'001 '-'111 den heer Faure,
doch weet DOgniet "'elke lijnen gemaakt zullen
worden en wat ze zuDen worden en wat ze zul-
len kosten. Oe mill18te", .praken veel over· de
runderpest. docb waq hebben z~ to~. nog toe ge
daan'f Waarom wetP deze Inll niet reeds' drie
maanden geleden in~bracht ï )[6n "pmk docb
deed nieta. Hij d;"kt de eenige .tap i~ ccn
streek grond waar mil:" vee mag laten jtlgen. Op
geen ander wijze zal, !Den de pest tegenhouden.

Oe heer Innes weef. I\iet waarom het departe-
ment niet vroeger g,zien heeft dat ,ve~eYing
op dit punt noodig it. :\lell wil de hili heden
door. al de stappenf doch de bill i. .lt,cht op-
gel'lteld. De bill tna4J<t geen prU\·i.ic \'oor het
maken van een kale !\treck grond. Wat lal lIlet
het vee gedaan wo~ell'! Hoe omtrent "om-
pen8l\tie? Oe bill ij,. alles behal"e docltrd-
fend. !

Oe heer Faure zei4e dat bjj noeger niet de
noodzallell)kheid '<"1lIliwet~eving heeft inge7.ien,
omdat de lllWOnel'l!~Ies deden wat d" r"geering
van hen verw8Cht~ Hjj zal gewillig l!in om
amendemeuten aan t,jl nemen.

Het buis ging ~Ul in comité op deze hilI.
VERVt»:K vAS VE!:.

De beer Innes wilJe een clausule ingeyoegd
hebben de macht gevende eeu streek land ge-
bjlel scboon te make~ vau \'ee.
iDe beerMerriman~ bang dat het "en'oer '·'lU

bees~n van besmette centrums de peKt zal \'er-
8pnuden. ;

De beer Robert80q wil hebben dat de reg~'
ring dadelijk het vee ~l opkoopen dat op bet \"el<l
loopen. '

De heer Holtzhaulikn zeide dit is noodig want
de OleIlscben leven j van niet. anders dau de
beesten, en neemt m4n ze weg dan hebben ze
ruet meer "oed,sel ani te eten.
'De heer Schreiner lwilde deze macht .Iecht.!

onder proclamatie ~en.
De heer Holtzhaul(erl' i. bang dat' men de peMt

kan o'ver:t'preiden door: vee te vervoeren "au de
na.blJheld V1Ul .. en .mette area. verder zuid-
waarts. 1 .
'"De heer Sebreiuet gevoelt de moeilijkbeid,
doch wil bet punt la.~n·in de di8Cretie der N!.

geering. 1
De beer Holtzpau.n wil uiet hehhen dnt mell

bet vee zuidwaart'l! ~ brengen,
Amendement aa~nomeD.

KALE hKFlI':K OROSU.

De beer InD8Il 8~lde voor de rogeerillg de
IDlIChi te geven een ;trook grOM kaal te maken
en t-e verhinderen dat v-ee er weder op komt.
. De beer A. S. On flCll!!is '-r06g of de regee-
nng nu ZOO een. veld·v.aJ gaan bloot leggen tu~-
lIChen GriJlwal&nd ep Becbuanaland.

De beer Fanre mlle !laf men er toe besluiten
ml z~. de ziekte ~ch verder V'l"'P, reidt. De
draadbeullng ,.al voo~ bet (E·:genwoordige genoeg
helpen. ,

De beer 8.?breine~ denkt' bet noo6ig deze
streek d.ad"uJk kAaI i te maken-zegge van :-10
mijl breed." .

Aangenomen.



jOe heét &UéJo..,t Jat er
0'""' bet Jameeon kolllplot geon
dek! worde!l vó6r Dond€~

VAlli EEN utlrNING. de repenng dat er een !fel eele
goef:t de rogeering de maebt .teed worden aan een pnvate

dnwj··hlliiJWllI te muen Onl' de plaaWen niet vertlUlin 'IHIU'()m de relIreer,n~
eillena.reD waar nood~. voorliefde voor deze bill beeft,

stelde ah! oen nieuwe clau.uJe 1!OI~l~me er t~ inbrengen mite
,*,rillJllIIw'esre de belofte wordt

gewMen tIjd, dat

Sir Gordon Sprigg beeft geen
11 uur te litten. Zon bellU1g
sle.btll bet publieke belang.
brocker iJ gewillig om 11 uur op te

De beer Van der Wal- denkt due
publiek maar privaat helang. ~II
objectie maken lndien men om I I
dagen.

Aangenomen.

AALDE IIEt:Sl Elli.

gooft de macbt dwa.lend vee
in een diRtrikt gq¥rl)klatne.:rtl

acbt dese macht te groot. Men
dat bet geheeie Grikwaland·

g"I~ri>kla.lnelOrdiB, en het zal niet gaan
dood te schieten.
stelde voor delle clausule

doelen geproklamem:l onder de

en Innes denken deze
groot. ZOO een ma.cbt

worden 8IlIl eon speelalen
door de regeenng.

de clausule il! noodig
en de na~urellen nalatig

;;;;~~i~;~;;t:a~h;;t;;~r!&tell rondd,,&len. Het•,:' '

.'
PETITIES.

om die plaats tot eon afzon·
afdeeling te makeb.

wordt
seerd,

en gepes-

IAllESIJ:'i! KIJ)fPL'lT.

bet gekozen comité over het
wordt ter tafel gelegd, een
onse lezers in een andere

'1 "

>".

~
~
"

verzocht dat de speaker
zoo veel belang is, tezamen

mlnA ..... ,..i,l. rspport lezen zou, bet welk
temldden VIlO een groote

en het rapport werd met de
aangeboord.

1'Illnn.r\IP1'} n,!tm drie kwartier om te worden
speaker overging om oolr bet
op verzoek VlUI sir Thomu

. dit rapport bleek
alleen te Zijn ondertee-

van sir Tbomas deelt de .pealcer
dat speciale vertalers reeds
het geheele rapport morgen

te hebben.
zeide dat Donderdag niet
voor de consideratie "an

nog niet tud gehad
rapport te overwegen,

""n"elT"" zeide dat de leden reed.

;. .
meer tijd hebben. nl

ieting.
dat men het voor Donder-

Illter afzetten indien

dat een
worden om het

overwogen wor-

ledig co

nl"""EHI·t:~l.

wede!' ~1omlté hiero,·cr.
van Iaud~uw meent dat de re-
ndel ,1~Jkte van IflBJ macht

dieren in beIImctte area. om

\

( CJ:III'.f:"ri.\TJE.

.telt vcrder "POf dat personeu
IUI.lwordt gCI'edltlgd zullelI "'Jil

", ••rll"" 1""I tico ,h. door arbItrage zal

landbouw deelt mede dat
had een rundt!rpe~t.com·

stellcil mor Wil tot zulke zaken
en I. "'\11 oordeel dat zulk. het

zal
ll'l \'Hli gO\'oelell dat dl'

hover In banden vau de
worden. daar er bezwaar

.:e~..~rnlae ~.ornmi".ie te hooge '·om·
"

'..

compen"1.tle
worden.

Dr. i'martt moJcllt dat het puhliek llIet zal
tevreden '-II Il t' J. rlit met aan d" rcgeunng ge·
laten worrlt. d e alleen er voor \'l'rantwoordel!lk
behoort te "ij .

Op een '1'. g "'lil dell hee, l'\chreuwr ,,:tt
woordt de III "I' Htel' "1U1 hUldLonw dat de regel"
ring. wat dl' westJe "l1n compell!latle betreft.
Zich honden ~1aan de bepalingen "an """tie 1:l
vnn :lde I )O(~,•• eu eOIDpen~atie toekennen naar
goeddnden ,.ll de If'geenng.

De IIt·cr ~ch 'elller W!lst er op dat zood, .. lIlen
bUiten dc heon ett" arelI.' gaat. de C1genaal'1!door
arbntage eom 'IUlaue behoóren te ont,"llngen .
III dien ,m ,pr~ekt ook de heer Warren.

De heer In~tl" Wil dat men toch beboorlIJk
ondeTl!cheld 7.,~1 maken ta.schen elgenuarM "'UI

vee hIDnell en hUIten de be~mett.e a!'eWI.
D~ heer i"olh-tenberg meent dat de rtlgt!ermg

de el"CnllJlTS ail- volgt beboort compelljllllle te
gevel~. t.w "'fr besmette dieren tegen de helft
der waarde. e~ voor de niet besmetten tegen de
volle waarde. I

De h~t:r D. C. de WIUll ~telt voor dat aan de
eigenaar. verl<jf zal gegeven worden hun "ee
bUlnen de oo..métte area. te nemen . wordt dit
gedaan. dan l4hoort al bet VE'e DIet te worden
gedood. en lallde regeenng DIet zOO "cel aan
oompen!\.~lie iJ! te betalen hebben. waarop
de nllDl-tcr "a I landb<,uw antwoordt dllt aan
de eigeJlMrs i!rl"f gegeven werd hlDnen het
proteetOTlUIt tij trekken, doch dat zij geweigerd
hehben zulks tje doen

De heer Im¥," "preekt meer teg:en de aanstel·
ling "an eene I runderpest é'Jmml!lSle. mee[Jende
dat de \'erantwoordel!)kheld op de ""houde.,.
'van f.(ll 'pel~ moet ru,ten. en lite per.oon
moeHt ZIJIlde dum_tcr vali landbouw

De hel'!' ~OIttOIl "prak ten gunst" \'an de lIC'
noem mg (l('ncr comllltS~lf"

Ilet pro\')><o,"an den heer De 'Vaal wordt '·cr·
worpen y

HlIll:iJ. \,~t.J.~~ tH~~IH.l( Ijl

De heer )[erjrlman W!lHter op dllt men bIllla
geen tt' zwaar Ilene boete "oor de overtr",<ilng
Villi de runderl1,,.t regulatie' va.t .tellen kan.

De heer HU~J11 "preekt 10 denzelfd"n ZIll eli
me"lIt dat de ltet ... £ll~)of zC1IlIIllNlden tronk·
straf In stc,ie an C...., of dn... maanden tronk·
Itrnf 1.O'Ial. do I (le regeeTilIg \'()orge.neld. be·
bOllrt tI' 1.1]n . j:ltt wordt later door cle regeenng
aanl{,m()mcn. ~l1nde ol. meerderhmd 'all het
hUbl er \'nllr. I

Dt bill I.ooaa~ ~o::a.J1IerJt ~eerd werd nu Mnge-
nomen i

j V III~A\I.' liE II \\-,,'I.U 'I\t.

Het h1l1" ~ tJ'f IJII ", ...tr III uHnl~ u\'or dIt

w.,t"()ntwOl'p. ~n de I,dl 1.1,,,.,IR g"lrukt. "ordt
aangenomen I

I
1"11(1 Ilfr.\I:JI!I"'~\JI il\\"F~llr:SI\I.

Ook deze IAII ""nil. zoo"l. geJrukt. ""'"ge·
DOOIen )

dq"l Lf~'it,.\"lIlr UA\tSI.I-' SJ;-";l.,

Deze hili w.~rdt ook zonder eemge emenda"
tie anngenornerit.

!"oir Gordon ~pngg wilde al de IIndere nrdeTl<
vaD den dag; to! bij ~o. 14 [het hUl~ UI

comité te gaafI np de zUldel!Jke omstreken
tramweg billl laten oveNtaan om .bedeWlvond
No. 14 te beh nclelen.

De heer Sa~er ohjecteerde ...,hter en een
woordenwi.oeliJng \'ond plaat~, dIe emdigde met
de ,'erklanng ~'an den premier. dat hn deze
orde dan 'l'oor ~laandag zal nederzetten. da.ar
een EIUlk"an fz.oo groot pubhek helang met
kan ultge_leld iw.mlen. en lIldIen het parle.
ment da.~roln ~ilnger moet LIlten i. het nuit
.lIjn .chu ld. :

Het hUl. "erfaagde OfD. t) uur.

,\ YO:"\' DZI TTIN(;

'~~ ~ +'\."
'\. I
, ~

,.;

,.

.' Df' prt 'lll~r
"taan, t'! I ht
genOOlf'H

'''-oor dat order .. t~ .... 1~I u'; cr-
X iV ee"'t 10 beha',del,ng w, ....lt

~ I

18 .J I_' LT. I -:~IIi

~ELT BHl:\K

...f"Jf ';-1'11 I~;"II~'-i..."h'li.'·,"~I"~ jl." X'I '1- I r , ,4<1 Jl

{'Jld/tl ,,.1 'Jill!. L"l','

)lilllh",·r.-Ik hansr lIJ II ';'>lr ,k 4d,· .lne" 'l" ,
\"tor.n ~ ~,,~ rl/"'II('lli':'f de lt·J.ldlt:: PP lt tI' t~ \\ I' ~
dat de aanducht verdien t na me] ik 1'1' ef'Il ~')1 "

der onp1l,ji;s-t1uk woord .Lu (Il~ a Idt.,tl'l rhuk, .It
g::\\t .. t.Hl"lt'rt

).[elt Brink. t" en {I II .uidcr !OoChr·,,' ,..f

bruiken Je \ t,J~t'rH.k llHdrukliulgtm III ~iHt. \ .. :
3 " :\£'1:\ l"I"t" .. (Pil ~tfj .~,) , •. tt.'fl ,. r .. ./( I
'an \\llgCfl .. (P~ 1t~1 1:1) 'J{'l' ,,,' !I

JIJ;:ll Dt: "uultlen'cll.lt \atl f'f I! Il "jl
zal \\'("1 plt~t l"o I~'\ -r Z!d lOt hit !>t\.1 ',l'
andere ("I m,-er i!' ..., LIKt. : w "{' t:11 drIl-it' tI!

gr~plg\. w o ,rtl,,!.

\\'1 Le.1 \/1 J "II

TRA.IIWAY !lILL.

Het boil! ging in comité,
0 e heer Sauer stelde voor dat de

ma&tllChaPPIJ' de belft van de kosten
het in orde bouden van de wegen, wa,arc}\'t!T
tnuDll gaan. Verworpen.
op voorstel van den heer

ten aan de respekeievc mumorpautenen,
wier gebied de tram8 loepen, eeue
met betrekking tot die wegen.

De heer Jones stelt voor dat de ;""mWI\\··
maatllChapp;i gehouden al zijn hare
behoorlflke orde te bouden oot
wegQverheid, en bij gebreke er Villi
betalen, .£6 niet te boven gaande, eli
hiervan eene additioneele tIOm van
ken dag. waarop IIUlb na behoor-liike
ving nog met J(edaan zal Vl1irw'orooll.
Waaf'?P de heer Jones eene
met dit gevolg, stemmende er 16
tegell.

De heer Jones wIJst er op
UI al. eenig rIJtui« langs de
mijlen per uW' pt. en etelt doe
spoed geen 8 muien per uur zal te
Later teruggetrokken.

De beer Innes meent dat-JO
billijker zijn zal, en stelt zulks

Aangenomen.
De heer Sauer is ook sterk 'tegen

van Il! mijlen per uur, en w1l8t erop
liJk het zijn zal in de omstreken
veel leven op de straten is.

De heer lnnes stelt voor dat
of beambte van de
baar ztin zal voor den
eipaliteit "an de Kaapsche afdeeling
men.

De bill er door, waaróp het huis
v~rdaagde. "

Df" P('BLlF_KE BU~D"" LW. U)EHI~'--;
(.EHol'DE~ TE Bl·HI.I.H ....Dc 'HP

J:, .~PRIL. j .., ,

JHII ,J"é /(nl"I.,.)i( ('>flit ,f"" ~o/"I
(III~ Ldnd

)[Jlnheer.-Yd'J£lI11 mu voo ree rs t .kdlt, .~"
kor! I1II[woo,,1 Ol' dun Imd van dell h""1 .1 .\
\.B.1..i RtMH' 'c.rl'lol."ht1rlc.Il III HW I,lad van 1:, JUill

0.., heer \~iUl Rooy wd het ml lln~1I \(Oork:"ult.:o
alsof het ,·"r..elui lus,,,hell hem eli 11111 ,.,' ••

loopt over de " ulsehe posme 'all deu I;"... .\.
S. Du PleAAI. I..'V V.. al. Bondsman .", p,nh'
ment ..lid m ta1<e <le brandziektewee :,\" \\ t'('1
echter elkeen die onze correspoudeutie !!,·I"""
heeft dat d-ze kWt'l!tlC slechts al. tw".Je ~,
.clJlJpunt In onze correspondentie ter "prak. ~e
komen I... De eerste kwestie !.)Opt u, el .. (,.
hellChuldll(lIIgl!n door den heer ,. 8\) Rom III':'
bracht tegen m" al. voorzrt.ter "UI de pul,IIL~,
&nd.vergadenllg van 2[, April J.L·· ~u" li d·'

heer Van Rooy deze mak met eert kort ",)'·rd
slechte als iets ;. intusschen " afdoen nc kan 1'111

echter hiermede uiet tevreden stellen
In u ...e uitgave van l!G MeI LJ. heeft de beer

Van Rooy mii beschuldigd '-dat lk al. ""'''IC
ter op bovengenoemde vergadering mll1-ch ,'\1

tot 001'1 schjjn ~steld te hebben den heer .\ ..;
Du PleiI&I8L.W .V. en bet tegenwoord4i z r "de
publiek <'CDS "oor goed te toonen hoev eel Ik
van mijselven dacbt en hoe niemendal van Jen
heer Du Plessis . dat ik Uil Je boogie g~'I" "1.;,,,
heb. ell den heer' On Ple""18 &0<> minach .. ·nd I.e.
handelde door hem telkens op zoo lIl.",.t, mc-h-
uge wlJUI III de rede te vallen, en te g< "J,dell
muu believen af te wachten omtrent het \tI
ls.i.en der, ..rgadenng . dat ik ml] zoo onb-t cu-
geld en wrevelachtig betoond bt:L. dat Ik lx-u-r
moest weten hoe lIliJ al. vooreiner te !j'L'll!-I!(Cll
all' dat op eerie vergadering geheel buit c» 111'1'1
etgl'ld"kt:1l werkkring In mun antw. ....rd d.lt
"I' 01](;11brief III uw blad verschenen I' l,el> ik
de per.......,nl"khNlen en zedele ..sen van dC'1I h., I

Van Rooy omtrent mou stand en pOJOlItIt· IlW!

'1ulzwlIgen l'l}Or't)!I gegaan. zooals Ik BOW: nil ~ l,", r
doe met dergelijke aanmerkingen In 7.1,11 l""t,t, li

brief. doch WRt 1>o'·engem.,JdL !'el<Chlll,hgllll/cII
op mjrn gedrag al. voorauter a.:Jllga.at lIIet'II ik
dUld"lnk aangetoond te hebben dat l" • ,"~,.,

grond 1-nn
~u heb ik "1\11 den boor "an Hoov ,·.·I'\'1..... l.t

dill hll al. eer ljik man. nu hn met 'In '1JI.1I I'

deze beschuldiging ...n re bewiizcu. zou l"r'u~
trekken en erkennen dat ze ongegrolId x.m. .d
\ OfCn8: hi, overgaat tot de behandeling \ 1111 ht.:T
fl,.., .. I, punt van ~t...'~hll \Vat doet hj) L'.·htt'f
Hq wil mn ' int usscheu " wel .. ""} <I /. (Ik illl

derxt reep ) -10 zooverre hp nJJ dit! \ o.:~adf·n'Jg
11I(·ttegenwo.mlt!( wa. geilik g~'en W.l il ik de
billukheid 'an zIJn woorden hpt~'1ft.!1 -waar hil
tun even wel OlllllloJJdllk o1/l.ar<>p(1)111,-n.1.1: het
rapport 111 d~ .i,hr, f ("'/:,,11, niet de t..'\' ll!!t> ge
tutqert1!il ')io waamp bl! Z1):le .ulnmt-rki'u.! I)' er
1U1lJ! ~e·drag als voor zj t ter gt..~rtlnd h~,t.:f{ Dil-
'et-Jeer fl0t.: ~(\rh~ 1~\t.:~tlgJlIt! van de.. INt,,'·huld
gll1~cn t(."'g~lI rllll al ... \jX)rl:ltt\~r. en dJl letlIJl~.'

CtHllg he"!I"; 1-

::\U lJlilllll('-t"r Ik Lou ht relt! ti, II he-. \
Rn." I)nk np ht:'t l\\~·( ...I(· pnnt van ~L' ...I·hd' 1;
Ol;t;t!....tp \I. IJ' q.,j : I .. ' .mn t'~ I Il' I)!JU.l d, l,l!

tnoTlcnd.il el"i1f"Hlt litndl!T1 heel,\'
PI,· ...". LW\' .. "I_ B .. nd'lJI:1n ('n parl"fllo"';'
In zake dt, !,ralldZlc:ktt"\h,~t \u.lN..'h 1"" 1.'11ltl\'t

rt'.'K:."ht nlart'h2'ell, (lllt'ttl'~t:·Ill"laa.'lndl' f,l dl
d'f1"''': dh: lJ,J \ltI!t('t'fJ!'I del1 hCt"r YUII HrH,\ I,

lIt). pn daT al., ll.1 "prt·eht wli \\el,~n hll ?t,d. !
\ 'iT'nh('h' I" ..f .~,1" 'f ~f I ,.... I". 1 '"

uur

CO~RESPONDEN~IE.

[.PE REDACTIE 8TEI.T ZICI! ~IEr
UELIJK voon DE GEVoIELENS

RE8PO:'i!OElII'fElil.]

.l
YER~;\,I W')(lR

ZI.J:1oEI< C'lR

EE~ PAAR VRAGE~
00:\[ DAA~T JE.

gU'll\'~Jl-1l \,"\'.1 Jc UIt.\I'lclU\:'1d lipi!.:'

"I~ B"nd.,n:ul "" ".lrl,·nlt·IIL.hol t~
Joch rnqn !it;I,.ul l...,J IP'lI""ltJt.' t:ttcll n
met den h(.'I:]" Y:tll RIHJ\ \ tr(lt..'r te
d6l~rt'n, ah-orcn~ hl! ho, ~"';t.'n)\.dtil'
gen IJU h II 1,t.' niet t)t"W\.'l'·'l heuÏt
erkent dat 1:(: f)i1g'L';.{r'ltl<..1 ~)!fl

I'" ,h- ,I.

L·"

0" u""c.
~ .\ J Y.\"

Rietfontelll .• Juh ti. liI!'o.

~JOII d~1I H,"IH I, I, or ,- III ,I. 7.l/ld Ir
tl1tI!ld n/tl (JJI'" 1.,lf,ul

HET DEI'ARTJ:.\IE:\'T \'.\~ L.\\ 1,11111'\\'

)[,;nhecr.-lu een paar nw uW J"ll~"'" .rtt
kels hel.t gii C)\ er dell IandlJQII" gC'I'r"., I , ,
Ik zIe ",\noK UI het parl~mcnt ,hehlx.., I

hectJt! a.an dat d(·pa.r teU1ellt ge te.." nJ. 'Tl ~,' \lo ,)

.lllt!'" nu Z'f)C/11 1)(~t~lJe nH'rt wtl Ik 11ru Il. 'I •

onder\~lJ1dlllg '-all It dept1rt.t!IJIt..:l1t (.)(..) Wt' ,\e, ,
the a.autooncn 1.,al hUt!'L"cl de Iltfaln '.(.rlf ...

domme hOl,;r~1I \\ ao:U-tl I"" \ oot t'elllU. ),! rt.l
gel~en tOCH hOL nl>i{ n.lletJ oell 1111IJ\.\ I l' ~ I"

kreeg ik ook JU"'l 'lm een l~ ..tJc tI" .lrt'lJ-.1 II

hoeren ,'our"a) Illt't het oog np dt 1'11\ ,j, \t rt Ik
haaltje U R1orulltt'r~ g-rollti uil Utf'!Oo('lI,l'" ..."JI
lond ze Yr~ om l~ aT\.lh~'l:lt II le', I' lol, 'ti

"eten uf het 7..and (".lllt tH r 'ft,&-!,\ I \Il \, i,'
I.,rprtl rrlfliffllll/ Welt·U YIIII, t'lI ook uf \\1 _ I'! ,r

Hl zou LICI ell Ik kf'l..:..cg na lJuuu)(h 11 l,'t '" j

hebben een Ii--.d ,ile "at 1.,'1'" 'It, I.. '.1' .. ',
het-le '"ertoonHfK ruaa.ilOf-. t'Jl qlJ d,\ ti'
dacht Ik Ah' ~II hen Ik H 1•. \0 li '; .1,
wat "OI1(j Ik bIJ tu.:t 0lWIlt'1I el \'all'~ , ~

nlk~-'kkr('~Jl f·~tI 'HI1,..la.chtl.gt: ,lIlai,!..:.. \
fP'Oud III I t.e'alt.· 71f.(l\t~.·1 k ...ac Z'I"\I Cl

ZQtn't ~ I tlat., CIl I.ct "aJoI ook ,~,
.. ph) lIoxnllI. r(·,..'''''tulg maar yoIlt "1100\
en wa.t wa... \(~r UIl! ht:t ~~l\' plaI!' \ 'I

,r'I.M ~D afdoende k"'ep'tle "'01 t-t' 11'(:\\ II' 'I ."f
onvoldoende htjt departement \oot qrlg,', I I,
boeren was. "'nt l>a.!lt het n.. , d.~1 ,I, .!,
er kalk en nloUt"! ell ratten III d"1l 'VIII/ol I ~,

Hoeveelshmmer wa.. Ik nu - ~, ...l.· II ,·1
ml) nu geze~ .. loO en ZOIJ t!'4 df' gtM.ardh. ' :
den grond len ten <il J,!"'I:" ..r .. I !TI .... I "... I'
~ en z.,',f-,,-I wat dali !tok. er bIJ J,t, t

\ geen "",ngerd Iii tt"ren. dan t""j ,k I'"'' ,. '.
naaA_ kon Ik een h\:rekL'lIl1l~ maken IIf IW'l t,'

t*u ~l&len zou of nJ't!t f:'n w lt nie ..tCJtfell dl, .
aehre' en )cOfl:U'1l Z/'lldt"fl

L 'li'OO{ "pname Jankend.,
...

EE~ A~TWOORD

_tall ,{u, Ru/-o!' t. ,,/' r'UI d.
<111/(1" _10 f (jil,. 1..lIwl

~I!lnhcer.-Verglln ml) L'ell
III het kort te antwoorden (JP
den beer f. D. l'ouradlC.

In mlln laat.ten bnef merkte ik
tot hut l",slult gekomen 1"'11dat lIleu """"l1<le."e
kllll tegenhouden doel. 1111 ga Ik
zeg dat hnll1d1.lektl' kali Ulllleroeld
want du.armn heeft men toch nu al te
WiI ..en. "" het 18 aIleelI 1I'"ntlerlqk dat
Conradie. een nWl tamelqk hoog
.chatr"k geworden DIet de .cllwtpllOt,,,,,,,,,
nG({DIet beeft kunnen ultvmden.

Om te antwoorden op de vragen
daarvoor UI de rUimte van df> Z.."J·
(Ju. LWlIl op het ()Of,,"6U blik te
zeg m~ den heer Faure. al komt eeu
den hem"! dan zal de heer Conrad,,,
laten ovortuigen.

Verder da.nk ik hem voor dell
mp gegt'l"en, en l.k hoop hn ... 1 ·,...n
goeden r;UId aannemen, namel!lk
rust te laten die hun best doen om de I

te 'l'erlOKSen"flIl een laIIuge en .chad..!!
...ant het 18 zeker tlat hel te w"It'" I'
hoofdleldeTIl dat men "andsag nog
!fevorderd i. met dal ellendlgc
IDllCkt.

Daar ik nret ,"', een '·N'IIl<'t.-ekenen<1
ben al", Jf" ,D ('()fJnullt:> mn Ult-t

den dag te komen.
Verbl""e Ik.

D IC

BRIEVENtltIS..
.,.1 _ ..

ll".!JtFHt,I'. ", ft ,.t ,~~j 1

t :gen kOMtcr (-'I "'n d·r I.ul~,.. Ln ..· ell t~ pJ J'

• eert"'n I.... -

\VqkOntLtl ",,-," ',,;,"- .
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