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C»~.p .. ~ •
. KerKte tteJi'dlJg Itl n._s t·Blatjeall,

YIlIHo GrOfDIchtti 'ale IlelrlD la Lakei
eD R8~eDdlehl8 StoIeD. Ziuts ea YaIl
hotds. aollllldsebe Flul1elottes lil alle
KleueD, OokCream ea Znlle YoUeSkirts.-P. FICK,
'arllll .. tstrut. KAAP ST.A.D.

(NabiJ N. Geref Kerk),

'~EKL 76.-No. 7,340.

STELLENBOSCH.

Publieke Verkooping
VAN

12 BOUWPLEKKEN,
ln het centrum van de Btad

GBBa· WoodStoCk,

DE ond-rgeteekende, daartoe be-
hoorlijk gelast door den Heer
ANDRIKS F. DE V I LLlIIlBS, ral pu
bliek verkoopen op de plaats in

ANDRl\GA STRAAT,

Op 'BUDAS, t7 lOU, t9oa,
Te 11 uur v.m ,

12 ZEler waardevolle Bou wplek-
ken, gelegen in Andringa-, Berg- en
Banhoek Straten.

Deze plekken zijn groot. en prach-
tig gelegen en gelijkelijk geschikt
voor bezigheid en bouwdoeleinden.

Zij die uit- ijken. voor een geld-
belegging, welke een goede ~ente
oplevert, moeten huu aandacht
vestig""u op de verkoopiug, daar er
geen lokaliteit is, beter geschikt
voor het bouwen, van_~lite klas
huurhuizen. ~

, ".

GEEN

Om de 1ij'Il:hei; souoonmed, ~leur
en zaohtheid van: de tint te be-"
waren, neert .Vinolia' geen .mede-

_.......gster.GEB;R. BUCKNALL. Suandatraat.

INDWE VEN DUTIE om 10 uur v.m. pr ei -s. Inschrijvingen tot ~ulh:
so Slacht Osaeu. . 3000 Slacht Hamels, ...
51 Trek: Ossen. 20G Jonge Hamels. ~.•~ s

'i0 Vaarzen. 4.50 Gemengde Schapen. 0"

20 Koeien met ~alvel1i. WO Augorn Bekken. ;,
30 Tollies. . .50 Kapaters. ~ .
6 :\lerrit's. 10 Rij en Trek: Paarden, ~

;)0 Gemtlui{ds il eaten '

JAMES TOWN VENDUT~E om 10 uur v.m. precies. 'Insohrlj$gen
tot datum: -r

I'
~ ,I

li:

.- R. N, ZOON & Co.,
GEOBGE'S STRUT 119,

_~;ENE HANDELAARS.

KeDnisgeVÏDg.
LET OP DEN DATOM:

VriJdag, 11 Juli, 1903, A. DE I.WET &.·CO.
Bu. 1iBa. P:re~~rl••

DJI OUDSTE MA.RKT en COMMISSIR AGKNT&N Til PBI-
TOIUA, sijn DU weder g~ OlD venen4ingen van VRUOHT.Ntl
GROENTEN. PRODUKTIfN. tUJTUIGRN ell LEV'KNDR II.lVI
"an allerlei soorteu ter T6rk~p op de Markt of uit. de haod. te ont·
y.wgon. PERSOONLIJK TORZIC(JT 'eo de hoopt mop1iike
PiilJZBN WORDEN GIf ilRliO~·.tD;

Afrekening geachiedt +keuse van ~n~.,rs.

lhnuW'ln-Markt Meeste~~ BIJt; 485. p....lon8,

Om 11 uur precies. ~

PAUL D. CLUVER, 'onl~DtnlIOlLl~• .A.mertk¥tl8Ohe, O.b.1neeaohe, AU8ttallaohe,
Zutd-.A.me:rPta&naobe p:rodukten.

I......~_g lol t.n... en Sa:a.ld.1I:ool.
11 Slacht Ossen. • 01,.5Ooien.

Aislager. lt' Tr-k O~~ n. 17 Angora Bokken,
30 Toltiee., so Bok Kapllterw .
10 Jonge Koeien. 1 B .k Ram. V

Publieke Verkooping I u~ g~~I:I:,'gJe B est.en. ~ i:~~~~~Kar. ~
}.j·OO ~hlcht Hamels. 1 \ 8 r WllgtJn. '?

:.!,') Juuge Hauiels. ;-

Ontboudt ;-DordrBeht, 30 Juli i Ild'e, 3t Jill i JamBstowa, 5 Alilltll$
, J. P. SMIT. At81ag~r ..

Dordrecht, ti Juli, 1003.

l!:eni68 AgeQt~n voor de' : .

broetmachtnes, Tho·rley's veevoejer, Lactlfer
honden-beechult, Quaker thee
en de ..Clyde" motorkarren.

Termen Billijk.

243.

De ondergt\tl,.;Kt:'udt" daartoe ge-
last, zal ptor Publieke Vendutie ver-
koopen op

Zaterdag, den tsten Aagutal t903,
FrieslandIngevoerd.op ua p.ek zelve om 11 uur v m.

Erf ~ 0 37, met de gebou wen
daarop, en half Erf No. 39, ten
dorp') Philips Town, .

:3 pa,attfe kracht Stoom Mult3n In
gOt'de conditie, 1 lot H uiaraad HU

all-rhande uuttiF{e A.rtikelen, te
veel om op te noemen.

r ALTIJD ,O'P DE VOORPUNT,
VI'eide of Oorlog.

HENNESSY'S
, ,

THREE STAR·
. BRA.DY.

Zijn Zuiver~eld en Smaak--dfi,
de reden

~,
DE undergeteek.~nden hebben in voorraad, om uit de hand te ve.koopeu, ! ~

25 Vaarzen, 2 Bullen, 1 Paard (ruinA/ ;
Dit IS het overschot van eie be ending, van nit Hol laud geïmporteerd door d& hee

LJ . .M. BI<;:,;Llk, waarvoor een levendige a'lUvrage was. i!'
Z~, dill Eerste-klas" Oprechtgeteelde LEVENDE H~ VS:

willen bezitten, behooren zich zonder uitetel deze goede gelegenheld ten natte te _keQ.

" De RELIABLE
vereeDigde Incu-
bator en B~iër.

I De wereldsprijs

I Incubator. .Een
I goed gemaakt en
I net. instrument

Wij hebben altijd en grooten vooraad van .IEUE ! van ovwederleg-
AFC(AKERS alle ~~tten e~ ku~nen van i bare juistheid en
grooté stoom 1IUt'I~liC'l,'Oll, indien noodig bijsonder- : erkende "oortref-
heden geven. lijkheid.

L. J. COETSEE,
Afslager.

Het vee iB gestald voor bezIchtiging

,c SiI' Lo"W"ry Iload. 132, il

'TEGENOV.ER COOPER'S ARMS HOfI'ELJ.

ZOUT~NDYK &: CO., ~{sl.ge\rs.
PhllJpS Town,

29 J UDI, 190:30

Brown's Kataere.
Burg"tr" ..t, Kaapstad."Wellington.

De beroemde twee-voor FLYING
DUTCHMAN wiel in de voorloopende
ploeg, 28 duim wijde loop, met draai-
kouters, patente doosjes' en al de jongste
verbeteringen. Sedert sijn invoer door
ODS eenige jaren rleden, beeft de
II Flying Dutehman ' een onafgebroken
sukses gehad. en wordt te recht de
cl Koning van Gang Ploegen " genoemd,
Wij hebben in 'voorraad drie maaksels

van Scharen en alle extra.s. Wij kunnen ook de één- en drie-veor
c, Flying Dutcbman " ~biedeD. en hebben een. z~r uitgebreide keus
van ontwikkelde Lan<U>ouwgeroodschap en Iiaohmene.·

~---tIF-=-~-'"""::"~"_"""'" ,

ne ondergeteekende veiendolijk, !lilt de Agenten voor de .
"Zuid Afri1rotln vereenigd . 0,1.8 Lalli-I" ook zullen ~ren
A.genten voor" DE GOEDE HOOP," 001 Geillustreerd Maanblad voor
Jongelieden,dat van af den l sten Juli,. 19Q.3,._d~ VAR DI Bu~ DI
V\LJ.l1!lB8 & Co., BIPKRKT, zal worden uitgegeven te56D. 6a. per lau
v~rui tbetaalbaar

Publieke Verkooping GROOTE. UITSTALKAMER. VERKOOPl,e.
)
>Kostbare levende Have -1

~~ r;,
VERKOOPING :. ~ ,

c. P. BCJHULTZ,
s'\(", ... j". V. 'I·' I;l,. de V. & 00LOSSE GOEDEREN.

DE ondergoteekcode. ~elast
zijnde door den heer T. J, M.
DRlo;YEJi, zal publiek verkoopen op

zijn plaats
Goedeverwachttng.1 Groen berg,

- OP-

GROOTE

-
vAR

_.
MALCOMESS & Co.,

1l(AOHINERIE KOOPLIEDENtUITSTALKAMER
OOST LONDEN,.01:'0. 1870

_
Maandag, 20 Juli, 1903,

om ti uur 's voormiddags.

DE \, IU,KoSl,E 0U!::DEREoS:-

11)geed gt'drt}88t'tJr<i.e Ezels, VdD

:3 tot lj J,.ar, 6 gl)tJd gt'dreb8ende
RIJ- en Trekpaarden, 1'1UOI:! en
merries 1 eerste-klas Bok wa~en,
I l101w~en, 1 Kapkar, lopen Kar,
1 SfJll-D WIol~eLltUlgen,· compleet, 1
Span PlOd~tUljeu, comr·d;;et..1
Klavier 100000 gewortelde XWtlrl-
kaaDw~e :::;~kkeu, en wat el' dien
dag verder ter' vcrk oop :'al aange-
boden worden.

Iemand. dre btlgeerig is, goede
ren ter verzoop naar de vendutie
te br"lDgen, kan zulks doen na
vrotlgtijdige kenniagevlpg aan den
Afslager. ."

Yel'l .. t niet deR daD der ,erkooplID,

IAA1(DA~, jO JUU, 1903.
J. E. SCHOEVl~HS

Afslager.

BKGONNEN

JULI.
IN VOLLEN GANG.·~

1
NU

AAL & co.
IN IJZERWAREN~

Il
18 géjmakbliJk br~list..

IS re1..!
Gedurende' de Verkooping zullen Verrassende KoopJe$

aangeboden worden in Dames Costumes, Jassen 1jaalr
maat, Thee Japonnen, Costuum Rokken Meisjes TabbttlJd~
Waterproof, Regen Jassen, Dressing Gown~,. Golf Pe~e'1,
Jacketten Strulsveereh Boa's, Dames en I(lnderen On.;l~rt
klee :.eren: Dames Zijden, Kasjmier" Vlyella, en allfJrl~1
soorten Blouses in. voorraa~___ , ~

IVIc:»:r ... SC»:ml ~ C"c»i.~
PLEIN STRAAT.~

-..------------------~ti
.~~

i 'jI, .••

BEZOEK .'~' .

BA1{NE11'~'UI'!,srrAL KAMJ£RS.
Een' van 'de gr lOtsteLkeuzen van alter tlt soortea, van

meubelen, ooit ln de Stad xezten.

Ontbinding .1er Vennoot&ohap;, zij

lEI:~'k·c:» 0 :p,

VOORRAAD. ...

-~-------------I

M8881ef Notehouten B~1fdtten, met pracb tige uitgesoeden
paneeen J!adrulde ~u1 en en I'cslt!pen spieg-els tegen

£8 j7S, 6<1
Bouw IJzermatérialen

Praohtige Chippendale Kablnflt8 1D. groote afmetingen,
Keurig 4fgewerkt. t~gen £12.

I '
:PrJ CO Burgst.raat en Gt oenmar~t.
~ ., - KAAPSTAD.

EEN IDEALE AS-GONSTHUCTIE. BA.R ETT'S ,,, OGHSE & Go.,
PIODUlUI!ZW,1IlDBLWI11 OOQIW "mBI

1620. JOH.i~N.ESBURG,
den Rand, lijn nog gereed. bezendingen van pro-

'Yer'koc.piJ:agte oatvangen, en die mllen' ~UIl prompte

! :]

I' ;,

lO HET Kruk- en Assenmechanisme der H.UDGK-WI:lITWO$ra;
RIJ Wl~L}j;N is beter in alle o.pzic~.ten dan het normale sysljmi!
~envoudigheid, sterkte en netbeid- .lIJn all~ lU acht gen~men. ~e~
laat niets te wenschen over ~n l.S 'WIWll d, een ideale eonstruone gen~~~
te worden." c. C· ling" 10 J 190~'yo, ,aIl., V:

104,
In voerders'en .Koloniale

A.AI"~'"~ve:rvaard1j{en.
Katologus op aanvraas-

Wellingtvn.
to Juli, 1903.

Termen worden

KENNISGEVING
Do ondergeteekende wenscht

hiermede aan bet geet-rd publiek
bekend te stellen, dat hij all!
wettige VENDU AF::;LAGER in
het vervolg Ii~eéren zal, ver-
trouwende en hopende- op de
samenwerking en medewerking
aijner,

RUDG~· WHITWOBTH, Beper~i
Adderley-traal, K.. pstad. (Post. il),

wbrd8D. ui~en betalingen geschieden op den, .
j,

Mede Afrikaners.
W. P. J. MOOLMAN.

Breeki:ierie. n-. 0arDan0L



NOMINATIES VOOR RAADS-
L~DEN EN AUDIT&UREN.

VAN TRONEN, NIET VAN BLOEMEN." EEN splinternieuwe,
K~NNIS geschiedt hiermede in praoh~g met lee1nWlBnll:~Pipen

termen van sectie 49 van Wet No. 8oe:de Ichadeliike geyolgen UIl' prikkelIlId. gebeeldhouwcl., e,' maNlief
I - 1882 d '. midde~D te 't'el'DljideD. :
"1') van ',at nomunanes, ge- -De ""Dwoordllfe le'l'1lDlwjjH wellre te riik. ten BetsaalWel, met drie
teek door niet m inder dan vijfstem- YoedjniWltoffeD gebruikt ab peateieD, .. ccha-bladen, en Hl!i"behoorendeAanliJzi"lI YIn Water een Succe'. hl' d t Raad led riDe,-'D ""tt. lelfBtandigheden, sterke dtankeD, 'L h te' 6'181D.eeIJAI.

Jl() gerec 19 er, voor wee s en, eo ooyoldoende beweging, Ye"~rt herhaalde" eiaen ou n. en, "n
in plaats van de IIeeren P. J. P. lijk de le"r, Ik lOU alle pJ~tige pe11JOaea rig uitgesned~. met bruin ",leC1.fJ1'11!IDIK, ondergeteekende, certificeer Marais en l.4IWW. Verster, en t-fte =~h~:~~jj:~htd~le::~:~lat~;:b~ ruggen en aitf;ingeo, ,ttaSllUlUm

hiermede, dat de heer H. J. A,uditeuren in plaats van de H.HJ nD .terke draDke; Y'I1II[idt .uiier, ea "...bul l180htB £24.. : De geWODe .. .DL .........

!::lIEBERT van I:;enekal, O.R.K", thans X: Jeffercy en C. J. Lombard, die altijd ,oed lOet water. De oDdetYia~ tóoDt prija is miDat...m.£40 •.~'erder
aan het boren van water te Prins allen echter herkiesbaar zijn. zullen =~~:!="a=~:."~e!; =~.Turlr~;r c.p'i ten
Albert, op mijn grond door middel ontvangen worden doorden onder- wjjaea alle '_r,eaolaikt ajjD 4)10 ie~,te £2108 .. spi 8OhiI'jeu,

v- ", tal ' t k d 66 f W da IChaden; terwiil witte wijuen MI je ..eyer ot.de 1_ •' nn 7.lJn me....en Instrument water ge ea en e v roop oens g, "hidT ,oed .erduad met .aiYer ~~ .. ~, Stoe~..... en ,~ a&lljl8~8Qe
heeft aangew,zen, en dat ik een den ,29.too d.... tot ~ uur 'I ........ _ ................ , .......... .,..... poe. _.
voldoende hoeveelheid water ge- midclags. bglODder aetchikt tepa "Dit. tot ~ ~I del en... i lODder ftlMhikt

behooreocfe zwakte na d. le,..,; ajj heaitua , cr;--vonden heb, sooals door hem aan- Indien noodig, zal eene electie d. kracht tot herwtellea,wtmaeer d. 'PiIa.~"" bauara, , ~nl!l'l1.
ge"'''n, pl.. ts vinden in li. BolzaaI op ri.. __ of ... 0, - ............ ........ i.C'....1HOUaDd,

JOHN H. WHAITS, Woersdag, den 5den Aug., 1903, ~ahe!o:!te=t:!~:':~e1!b:a~ . 008 te!besioh~n bij:
D ""c'~r of Parl"s of Prl"nce van 9' uur v.m. tot 5 n to. "Bou' Lile Pill. bebbeD ea gebnaik.a. B "'''''LDSTB' IN
nt: IN Geea ~~iahouliilll ot famili. behoort lODder ') , .neUP..l •Albert, English Cht!rch. P. J. P. MARAlS, be!lJ te IDD. " . iJ..

Prins Albert, Burgemeester. l'Ia ODb'1I1't na hr.. pot~ YOOrpon, se. Huis van l'loek .Koela:DdlltnI~7 J 1"1903 cuoadMl aaa Bu725, Ja) Ma proef na ti.... . ; V'__.... ~
UI. • Tulbagh, 11 Juli, 1903. .roemd. pilJeD afe •• ondea wordea. (Ad,,). I ~l'""-

! '

r;

.
•-;.-

'_'; .'

l ~ ;

;
I

~,ii
t-

'I,, I 1

i, jJ:ennjlgeyiag geschiedt mite de-
". leb, dat ~ereellko~~ we$ No. :4.5
" Tan 1882 eeue verkiesing ~ Vler

Raadsleden, namelijk ~n Toor ieder,
der vier wijken. in plaata nn de EENlC Publieke Ve'rgad~~~~~m'~,IfOr'd~
heeren .. ZAAL, . te 1lAL~

~::,~~\!';;7.!:~,,,!kh, Op WOENSDAG, Juli, 1903,
DUIlXL J. &HNBIDIlR, tt III,
FRAN~OI8 J. P. R8TIKF, Jl IV,

die ofschoon aftredende, Tolgena
wet allen herkiesbaar zijn - zal
rehouden worden
op WOENSDAG 5 AUG. 1903;

alsmede een nieuwe verkiezing van
twee Auditeuren op i-melden dag
en datum; " .

Dat Nomiaatie papieren voor het
nomineeren van kandidaten, zoo
TOOr Raadsleden all Auditeuren,
...olgens vorm in de tweflde Schedule
van.., gemelde Acte vastgesteld, ~~-
len worden ingewacht (en mumci-
paliteits kantoor tot '

VRIJDAG 17 JULI aan st.
...óór 12 ure 's middags,

Eli: nominatie papier moet onder-
teekend tijn door minstens :;,per-
sonen, wier namen op de kie~erslijst
dezer municipaliteit voorkomen.

De nominatie zil plaats vinden
aan het Municipaal Kantoor op
ZAT1I&DAG 18 Juu aanst, om 12 uur
's namiddags.

~aaaJlIlWa i IOIIClPAImI!.
:BLEOTIB XBNNISGBvING.-

; "

, ,
t

ti

F. J. P. RETIEF,
Wn, Burgemeester.

.Municipaal Kantoor,
Paarl, 7 J uil, 1903.

,
I'

\

SCHUTBERICHT. ~
In het 8chut van den ouderge-

teekende bevindt zich boven den
bepaalden tijd een zwarte Os, ge-
merkt; rechter oor, swaluw staart;
linker oor, sneetje van achter, om-
trent twee jaar oud.

Indien niet gelost op of. vóór
Zaterdag den Isten Augustus, 1903,
zal hij verkocht worden op gemel-
den datum bij de t-:lchutkraal te
&bertson, te 10 uh des morgena,

J. D. KIES,
Schutmeester.

ten einde .&akente beepreken met .
CLAIMS voor GICOMMANDBERDB:
zaken.· . ;

Alle BELANGHBBBBNDBN in het diatriot W()rden dJ1ngend
genoodigd deze belangrijke Vergadering bij te wonen.

.A~ C. KOCH.
JACOBUS LOUW.
8. 8. LOMpARD.
A. P. W. IUBLJlA.N.

li ,~.
elel, il NIl ~ol.,ak(,~".idde1
TOOr VantopPi.I'.lD4W'~e

IHD Ge1aohtig~ eD fJle iUnT'",bil" kwalaD. ,18 ~ ftIl

~ smaak ft mel~ct ~t en
niet l'Olkomen in uihrerking. .'.
en

Jtulden Vlei

CO.,

/

\

"'"

Robertson,
Il Juli, 1903.

KENNISGEVING
Onderwijzers, d~ begserie zijn,

het Christelijk: Nationaal Onderwijs
in de Tr~nsvaal te dienen, worden
verzocht, zich met opgave hunner
certificaten te richten tot onderge-
teekende. die de noodige inlichtin-
gen gaarne zal verstrekken.

Kr zijn nog vele onderwijzers
neodig.

H. VISSCHER,
Secretaris der Comm. voor C.N.O.,

Post bus, 391.
Pretoria.

Pretoria, 20 Mei, 1901.

WAARSCHUWING.
IIIER.\IEDE geschiedt k~nnisge\"iog door

de Ondergl'tPekelld,'n, dat geen schieten of
jagen met honden, of honig uit halen zal toe-
gelaten wordan op de plaats"n Floriskraal,
Anne"~ F'lor iak raal , Kromkloof , WIlgefontein
eo Drieling8 Kloof; dat alle personen, die ge-
vouden worden, gebruik maken da van de roet-
paden over bon.ngeooemde plaatsen of Over-
t reden do op bonngem ..lde of eenige ander
wijze, zullen met de uiterste st rengheid der
Wet vervolgd worden, sonder aanzre n de. per-
800n •.

P.J l\1':L"
.J, L\.N DER vuvsn

Flod.kr&&! ,
10 JIlli, 1003"

WOORD_ Vd ~:D.~
OáIifol'Dia 81l'OOP '.~ .Tij ........ It•
dat Jm pUbt.. elft :w-l-kQdeo ,DUm eD

(OD!ltrlmt bH baadeluUrk ~ der palifol'Di&Wae_ Vijgen 8yroop KMtIohappj, d. i TfTY ....ell,... Tan hel ~"~~Il .... ieD ~t ..
Nemaabela lUll ei' talrijk. ,~ ~
rU UW. gezoodheid ~ ~ ntil'
U Diet aanwagu IRlk een Da~l te
D~ .. ! '
Bij .u.Apouiu.ra; ta t..... YencWueade III'. poo".

~.0alifonUa ~ijen Stroop 00., ~, 8now
HID, Londoa, B.O. . ,

-

(......._ --

\
,I

,

HOlLANDSGHE SIGAREN
In het groot en in het klein,
In 15 merken van af 13/- tot

£2 2s. 6ci. per 100; bij groote
afname, aanrienlijk rabat.

C. J. van OOSTEN & Co.
Kloofstraat 32,

Kaapstad.
WILlHUflNA OURD.

---- -_._- "-- ~---- --"

Onderwijzeres Benoodigd,
ALS Assister.te in de Ned. H!'rv.

of Ger. Kerkschool alhier.
Salaris £ 150 per jaar. Die in staat

... is des Zondags het Amerik aanscha
Orgel iu de ~lrk te bespelen ont-
vaogt hiervoor nog £25 per jaar.
Applicanwn gelieven te melden
wanneer zij het werk kunnon 'Ian-
vaarden. .Me.n doe aamook tot 25,
Juli, 1903, bij

Ds, P. H." McLACHLAN,
Voorzltu>r der SchcÁ)!commissie,

UerrllJ~ttJn.

Hebben te koop tegen de llarktprijlell ZW'~e en A.meri-
banaohe PlIDken eD Latten.

Vloer, Zol4eri-pg .. Dennen PJnkenr
Gep1V&JI1"88r~ UJ;er eD Cemat,
BouweN en Uzerhande1aren.

~ ,

OaledOD ·ïhem, KAAP6TAD.
. r' "~_

.allingtan,

VA..

ZEER KOSTBUR

HU I SRAADti __ ~_
, ~

Jeves Sohapeqdip (Vloeibaar).
• f

D. VrI.nd ... den ...... :
i:
r, ,

_IIIIliERE,
i' ,i

t I
r 'GBNBB8T llahurfte m. P~ HoqdeD en_dere ctieren

nrDielt bo8ahluiMn, luisen ~ aUe andere iUekten. i •
1 ~aUon \JIll 100 Saha1Nm -~ 1rMIoh... ' laubnoten door den'.

Kolooialtm V.......in 't'erbanCf met! Runde ......
I .,

OV:a • .A.L"~:a"_:OiO_~.

O'M'O -LAND$BERG " CO.,
KAAP!!3TA:O. :

lEIEIEEl IIIIELI VIII
}3ENOODIGD 1·

VOOR de Woosinrichting in ver-
band met de N. Geref. Kerk te
Kimberl"y, eeue Dame om het
Hoofd behulpzaam te zijn, in h~t
werk dezer inrichting. Salaris
£24 per annnm en alles ~j met
vooruitricht op verhoogt ng van
salaris.

Iemand van godsdienstige begin.
selen en die met kinderen kan om-
gaan zal de voorkeur hebben. Ben
deselijk "te huis" gewaarborgd.
D~ aanzoek bij

Ds. P. J. JIJ VAAL.

.MR. LEWIS.
DEftTIST, KAAPSTAD,

- au.-

ROBERTSON bezoeken.
Omtrent 16 JULI. &&11It.-
Van dien datUQl zal hij te oonsul.

teeren sijn" ten hoi. Tan
.Mevr. SrOOID.lLJI.

,
Een1a+ Agenten voor Z~id Afrika

GEBROEDERS OLIVIER,
BUI 871, Johau_burg.! :

OALEDON. ~enige Vruchten of .Produk~n\ aan ons toëvertrobwd zullen
onze beste atfe~Ue ODtvanaen. I

DADELIJKE' 4FREKENI~G.
, I

I

-
LOU~S LOGIESBWS,

Eerste Klas Behandellng

APOLOGIE. TULBAGH.-
Juli, 1903. 'LEVENDE HAVE, I "1-,\ -~----;.. __

la 8eedn, HIlIrId H
eM laDdeelan, ,I Ill, ,

op DIm!G, 8t lULl; tlO8, ~U_IU Ilallll I, DI,
i P.a. aaa.

KAAPSTAJD.
i

" ,
't'OOBIWIDD': i

I)s. Badloft~ Ge,ange~.
men. (Ingerioht als dagboek).

4/6 poat'J1,j.

Publieke Verkooping
A

BENOODIGD.
Een dame 'of heer als Onderwij-

zer in een Gouvernement School op
de plaats Menziesberg, gewone
standaards. 10 kinderen, 3 ...oor
muziek. Salaris £50 en kost en in- Te 10 uur T .Dl. precies.

BENOODIGD

, ..
wonmg vrIJ.

Men wende zich tot
R. J. BOTHA,

Menziesberg, t)eymoUr.

BENOODIGD,-
Twee Onderwijzers voor Scholen

in het distrikt Bethal, Transvaal.
Salaris £96 elk en vriie woning.
Vereiscb ten Hollandsch en Ellge]sch
,.Applicaties zullen ingewacht wor-
den bij ondergeteelrende tot op 15
Oct., 1903.

J. P. iLIEBENBERG.

-V~Edes. De Kleine Joh&JUIe&I

&/6 PoehrlJ.

Jgthart. Studie op de KleiDe
,Johannes.

4/- Poet't'J'ij.Bethal,
1 Juli, 1903. u M

VAN WIJn ,VLEI PUBLIE.::.E
SCHOOL,-8chOO,hlillihr. ph".......
SaJari., .£l~ per j.....mj. ...u.,. ..
EnpI.ch eo Holl~ te ollllenrijseG j

k~eerliDfeo moeteo ingeaom. W'OrdIll.
Kolclt, ~ bertid hel .....tIt 0'" te

MUHICIPALITKIJ ill TULBAGH, De Ondervinding. Uit delhand te , '-- -"WIJ Y'EBGAREN DEN nONIG V4N
WIJSHEID." ~"

ClIAS a KO.MlIJ.AM,
lion 8ecIr.~--------------------

PLUTSBN V.AN PBOEFTIJn JUIEET DEI DIG lIlT !, ............

lRIJDA.& 31 JULl 1903,' F. O.QIBING,
, , Stall _0. a, _ .... JIarkt,

P. J. P. JlARAI8, KUPST.AJ)tJ
AMarer. .,_

~ ~
Daau- alle kandidaten (6) Jan

dit Hoepitul, die ~ deelDNII88
aan de 00tmrW. lbDIOAL OOtJNoir/s
Bmnu,Tloll, ge.laagd sijn, is er nu
plaat. TOOr llen, die een deplJjke
opleiding w8DlOhenals Verpleipter.

Onmiddellijke A1.plioatie, per-
soonlijk of ~hriftelilk aan ,

'De JU1'BONB, '"
Somenet HoapitMl.

. ,

...... '.... '!1!7 J"
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- ,,.

t

1!f:. .~
Ezels. Ezels....
Publieke Vt1rkooping

TEN DOl1.PE

OALEDON,
-op-

Donderdag, 23 Juli, 1903,
-VAN-

40 E~RSTlSKLA.S 40

GriOOTE JONGE EZELS,
Van Twee tot Zes jaren oud.

LAING & HALL.

DEMPEf{S. MOORE & K RlGE,
At·~L\ot<:RS.

Ezels. Ezels.
I

/

-A

Publieke Verkoopin g
'l'h:R PLA.!'I'~b:

HELDERFONTEIN,

DIlSDAG , den 2tsten ~ULlt 1903,
!Ell- .- VA~ -

20 Eer~t~Khs Jonge Ezels,
van 3 tot 6 jaren oud.

LAING & HALL.

G OTHRlTi: & THERO~,
ApSLAGERS

STELLENBOSCH.

VRIJDAG AANSTAAt OR, 11 JOLI .

Belangnjke Verkooplug
)

12 Kostbare Groote

BOUW ERVEN.
A lle uaast el kaar-gplpg"nl dicht
bIJ C lllt'V'A ~(Jliarf', in Awjringa-.~ , .

B"rg- en Ban hoek Str .•tpn.

Beete lIgging voor Wiflk~b en
Hu urb uizeu. '

Geen andere o oen grond kan ver-
kregen w0r'Jt'n in zulk een
Centraal geJeelte.

TE~Mb:.:-.i ZEP:R GEMAKKE-
LIJK

VIER I:'AYE ME x T KN zich uit-
strek kt:'nri,· over J ,", maar.den,

LET \VEL: De Groud za] niet
UIt dp hand verkocht wordt n, en
dat dit P' gitlef Je Laatste kans is
om land te vel""rlj~en in het
hart van btellenbowh.

PAUL D. CLUVER,
Afslager.

BENOODfGD.

ER:\' gt'c.'rtiticpprdt' Ondt'rwij-
zprt'~ vaD hesli"t ChrJ~telijkf' b ..
glO'*llt'n. HoliRnri~ch, ~;n~f'If!ch.

:::;alarill £~)O p"'r .Jaar met vriJ
lories. Werk te begiDDt'n zoo
spoedIg mogelijk.

Doe aanzoek, vu ,

:'f, J. PELSER
BultfontelD,

P.O. Lady GrE'\',
A.! iWOii] :'f~r(l.

\VEGGEL()OPEN
OP 1 dt'z ...r van de plaats van

Gpo ondE'q_;otet'h>ndt', en laatst ge-
71t'n te ~lalmt'8b!lry. een hrulD
Mt'rnepaard lIJt't zwart ... manf'\n en
,taart, Z~ dar bt'Zf.'t. omtrent 14
handpIl hoo~ pn vprd"r ollg'deel.:E'nd.
-lItOprE'o ~chlltmet~~trr8 t'D ande-
ren hij wil' lleUl ·Id Di.or mocht
aaDgt'Kom"D zIjn of DOg wag Ilan-
loopen, wordt'n vprr.ocht er dadelijk
kpn nIS van 'H gpven aan cl, n
unJergl't. ek ende, door wien alle
bJlhjkp kostt'n zullt'rJ bdaahi war-
den, pn dIe haar aaoholldt zondt'r
kf'Dni!l tt> geven, Uil tRn strengste
naar dl' Wet vt'l'volgd 'Worden.

F. (' PEEK.
Ahhltsdal."

1'.( I. l1»lmt''lblll'Y,
1 ~ J uil, I ~I);{

\ (,.Ir ~ll(, "Ilorten Vtill rrHj"ndcJlwprk ..tOt'-

len, l'IIt'I"o['>elt'TI.malldt'n en mandel\'erk,
'r.l naar dl' "z.-:\. "lauden "'erkell" Le-
~l'btrnat t;, I'IJ Partellll'nt>traat, 1\..\:\1'-
::;T.\P (jelt>~, Tek,ram _-\drl's,

" Ba.skel, Cap .. Tvwn."

loti.DDI_ SlUIBI'
van af 10/- tot '0/. in Il diYerae

m..rken 8tefda voorradig~
lm' tt'

DELE.'B IIGlLIISmQ TABII
_ 3/6,8/8,4/- en 4/~lbs.

Hollandsche G~nte Zaden~
B,8SseDeap en Koek'

Tegen toezendin$' VIUl poetwinel1fordt
alles met ,erhoogln~ van vracht door
geheel Zuid Afrika verzonden.

S. J. YID B. Ian IIDBL,
M, lZlllIPIa~ WrlTAD,

Groot- en Kleinhandel.

SCHUTBERICHT

AANGEHOUDE:rf in het Schut
te Groot Rivi~r, Diesrikt

Ladismith een mann.tjt'l! Rtrois.
'ogel. met v01 pluksel, lanre vede-
ren, 4 jaar oud, ondui.ielijke brand
merken op linker bout.

Verkooping indien niet gelost op
ZATERDAG, 18 JULI.

W. F. DU PLESSIS.
Groot Rivier,

11 Juli, 1903.

AfdeeliD_ un lalraeabBlJI

TENDERS
VOOR.

WIARDEERINBSnOL.
TEEDERS worden mits dezen

b{tl vraagd voor het opmaken van d '
Vijfjaarlijksche Waardeering81' Il
v ill alle belastbare eigendommen,
onderhevig aan heffing van belas-
tinI{ voor Afdeelingsraads doelein-
eien. gelegen in de Afdeeling'
Malmesbury. in termen' van wd
40 van 1889.

D ... Afdeeling te worden verdeeld
ill t wee wijken :-

No 1. 'i'e b-vatt en d~ b,.hRbar~
{'i-!I'lldom'llen ill de Veldk ornet,
achappen I:ont Rlvipr, waarb-i is
inb ·"rlJf)··!} h-t dorp Hopefi-li.
Sald.iuhu Bar.i ; Bt. Helena Baai,
waa-bij zijn iub 'g-rppen a~ dorpen
'.·rpd ..cburg en HOt.tjes Baai;
.-;chl'~v .rshoek

No 2 Tt> bevatten .le overblij-
veu.i» VeldkornetschflppE'n welke
bev.,: ten, de st.id \f almesbury-c-
~fiddel Z wart.l.md , ""001' Riebeek
Kusteel : voor Zwartlar d ; Paarde .....
[)ITg- ; "108~wl Hank Rivi6r; Achter
RI~bool.:: Kasteel, hetw-Ik bevat de
dorpen Riqh..,.·i( Kastp,·l 'n Ricb« k
"Ve~~; Honi'1~her~; Groe"kloof
Uost , he welk h-st dorp Dclrllt'g
be' at; (trot" koof W est ; Zwart-
wat r; Achter i~warthnd, hr>tw.lk
h-vat het dorp Moorreesburg

'I'tH ders kunnen word-u IOg!>-

l-v-rd V()~r b..id« wi ik en, doch
rue-ten afzond·lt'liji< v.ior pike wijk
wor-Ion voorl[plpl{d, I il de h UHi-

teekening dragpn van twee borg. n
wet die van den tevder-aar-, di« een
contract zal moeten teeken ..n (af-
schrift wa-u-van t-r iU7.ag-e lii.\t op
het kantoor va-i den oudergete ,k-
ond»), ir dien de teilder wordt ge-
accep: nerd De rol moet be vatten
Je juiste volledize DaWAn van eiken
eigenaar in alrhabetiscbe orde, als-
ook het l2'etal en ele letter va li el kfl
lot I'n dnn Tlaam der pla'1.ts of van
het elgel dom, als per akte vall
overdracht. toekenning of pacht
daarvan, voor elke Veldkornetschap,
afzonderlijk

De succesvolle tenderaar of ten.
deraars mooten elk eigendom in
deze afdeeling b..zoeken·, en zullen
moeten bevijzen tf'r voldoening van
Jen raad, dat zij op eIken bezittpr
van hnd ·('igeGdom f'en kennisgp-
vlllg hebb"ll gedi ..nd, iuho:ldende
de waardr'pri'lg op het eigAndom of
de elgendl,mmen aau hem foebe-
hoo' pnll"" w·plaatst.

VerFchillt'ndtl eig ..ndummen, be-
hoorende aan cernelfden t'igenaar,
moeten nhonder lijk worden ~e-
waardt>erd.

De tf'g'pn wooróge wa.ardoormgs-
1'01 zal niet mogf'n wordel gebruikt
door den tmcceHvollt1n tenderaar,
die oe nieuwe zal moetAn opmaken
zondt'r r ...f -rentJe J~rnaar.

D'l valuatierol moet vohooid en
afgelevt,d z~n (i'l duplo), niet later
dan I~) October, 1903.

'I't'udcrs gl merk t (lO ValuIltion
Roll") op de en veloppe, mooten
aan dt'n o()ndergete"kende worden
gezoudHn op of voor den 6"n
Augu,tus, 190:3, te 3 uur n.m.

De laa!!ste of penigtl tel.der bt'-
hoeft niet noodzakelijl{ te worden
g~accepteerd. .

A. L. BRODZIA I.~,
Storetar is.

Kantoor van d·'n Afdpelitlgsraad,
Malrnt'sbury. 13Juli, 1903.

Omh· iningswt:t.
~K, \'I~GE\T',G geschiedt InlUi d.zeII In
'"rUlelI v..n s..ct.e :; VIln Wet 30 va,n 1883,
,lat het lO bet l'oomemon van dezeR Raad
1'11;1. om op ZJJnc algemeene vergadering. te
houden op 4 September 1903, voor te .teUen.
dat bovengf'nO<'mde Wet in werking l5Il! wor-
oI,'n ~,·.t"'d 10 WIJk No. II. ve1dkorneLochap
~oor Piy ue' b<>rg, dezer &fdeeLing,-Alle per-
'uneD. die o~JectJ,," d&a.l't<?-gen hebben, wor-
den llH>rbl) ..enoch!, hunne obJect I•• somf-
t.'I1Jk ID t.e I~veren bij den ondergeteekenole,
np of "oor den 31('n Juli, 1903.

~IOO. J. VLOK,
Iearetaris .

NqtlAto.~.
ti .J uh, 1900.

LAN GSCHMlP'I'- I.QU
stad. op 14 J.Il!

Dr. A. E. G.
Somerset West,
Worcester.
- --_- - --~ ,- -----,

BOTHA-GREEFF.-Op 8 det!J!r in de
N. G. Kerk, Van Rbynadorp, .1' De.
M. C. Botha, vader, van' den b~degom,
gea.s.isteerd dOOI' Ds. V!!Jl der Meuleu,
Ur. Campbell Botha met ,Johanna, poch ter
van wijlen Adriaan Greeff! i .,

L'OOUBERICHTI N.- ,
OVERLEDEN)alhier op den 4den deser,

na een kort ziekbed, mijn i:-eed.ergeliefde
echtgenoot. JOHS. S. T. WA&NICH, in ~.n
ouderdom van 56 jaren en 9 maanden. diep
betreurd ~

Tevens wenach ik hiermede DI'8. Hauman,
Werdmuller en al de overige behulpzame
vrienden hartelijk te bedanken.

Oe bedroefde W edu we,

ENGELA O. WARNldH,
geb. JOI~aan.

Malmesbnry,
13 Jnli, 190.'3.

OP Z .. terdag 11 Juli. ove rleed onse ge-
liefde zoon ANDRU8 JACOBUS, in den nog
jengcHgen ouderdom van 18 jaar en 2
maanden, t~n gevólge van een kwetManr
(inwendig) opgedaan in een Voetbsl strijd
te~en het •. team" ;an Hopefi Id deo
Woensdag tevoren. Het WIlJI juillt een
jaar, nadat wij hem gezond tehuis 'l;Jlrwel-
komden vun de Kommando's. Wij brellgeo
mits dezen onzen dank: toe ;aan de beide
doktoren, die deden wat zij konden, om
het leven te redden; aan de vele vrienden
en vriendinneu, die On8 behulpzaam WlIoI'en
in unze beproeving, vooral aan de jonge
vrienden en vriendinnen van den ove~edene
en het Hopefield team, dat ons een te~gram
van syrnput h ie zond en een geJeulsteen
aan bood.

De bedroefde ouders,

A. J. SMIT.
M. M. SMIT, geb. Huysamen,

MooO'ee~b,"x,
13 Juh, 1903. _

~~~ ~ .. .a a

GESTORVES te Aliwal Noord, op den
l êden dezer, Lew YELD, dierbare eehtge-
noote van den Eerw. Prop. E. J. J. v~ der
HOl'Bt, van Bloemhof, Transvaal. ~'

OVERLEDEN op 8 Jnlij, 1903, ~ijn
teeder ge!lefde Echtgenoot JAC~. H. SMIT,

IlU. een zeer kurt ziekbed, in den ouderdom
van circa 7'2 Jaren; diep betreurd.

Do bedroefde Wednwe, '

ELIZABETH MAGDA. SMIT,
gebOI'en Redelinghuys.

Klipf01lleill, UISt.Malmesbury,
15 JuLJ, 190.j.

: (1) of
van de U I terst

re pórt Dis&-
tot de wijze,
Plaag akillM'

ook bet Gou-
stadhouder Van
al, lid van bet
Gregory naar

!l;1'l,on.5éJ1 en wat .. ,,~
het 0.,,,-

de

¥¥

Ver!oren of Gest1)leri~
VAN Schaap Rivier, Dist Ceres,

heg'Ïn va.n Juni, een vaa.lbruine ruin
Mild Ezel, mid i...lrnatig,' hoogte,
g~·Ztlt van lijf. Utlli~ve k"nIli~ te
geven, waar hij is (Jf waal' komen
as o loopen, aan C. P. ~nyman,
&hilap Rivier, of aan W. S. Truter,
CaivIDiR. Billijke oukosten sulleb
botaatd worden.

"all
met Kolonialen
terde d~ hoop, dat de bu,~eq,.eest."r
van hpt; Pla"'J!;-bestuur ZOII

(:Jl a.nt_'oo",lde hij. dat
lt' \l','rkll<11'~ op de ui
''<'nrg huis.] Aan~pta.t ..
dr-r V'f'riUUll n~ij
taal g""'oo,,,, Ook deed
un ..rs-t", 'mpt de tritroeiiD!!:
<lit WM'k I!:ing moeilijk
kost en I<chuihng. die er
F:h7.aMb 11' .... Groote on
lipt werk gepaard. Ov~.
1'''I""k e" WM, werd di ..
gr"llJ?"I)oqtJf"Il. Zeken> inl>oor!illl1Jl'n
aan h..rn tt un
~...v .. n l1ter de
poh~pn' op hen. H~iW'nmr.r"'lf.

ml''VPI'6tftndte ~MI. H",t
tie van "l"ur maar ......1 van '"UlJ""",",
rPI<JIl~ behoord..n
hel... ·kaft.... te drukken. ah pp fataoenlijke
hlankf'n. [Dr. Mitohell die eenl zeer bekwaam
man wa.; 7»U weldra"naar P~ Eli1AbeLh in
verbsnd tn..t de plaag gaa.n. , reke~ ,boo,Pt~,
dat het ,1G<>l1v .. rnement en de municipaliteit
.'oodradrlliJ;!: m de toekomto't t.oud<m Ii&IIlpn-
wprken. '.An.l,,", zou hot gehf Ban de nit-
roPlin!!:V1In d .. plaAfl: b~, II Vl'f'lnrist wOt'-
rlpn. ;

RFXlIl'tSHOVEN IN m; ~IJKE
DIBTRIKTEN. :

Oe Ed~' hoor WILMOT vro,jg den Prolnl-
rellr-G.>neraal: (1) W8l1n""r ~van voor-
IlMlten 1l'TI" h"t· Hof van de elijke Dis-
t rikt80 op ""n behoorlijken v te brengen,
in ovpree!nstemmiUJ!: met de 'tutie er
van, doo, 'VooTZleruDjl; te mali:.... dat drie
':'f'ht,,", lp Grahamstad zitten;[ (2) W... h..t
(.ouveor~ van voornpmen' ...,Dlga vpr-
"nd..,.~ t .. maken in d" oon~'Jtutl" nn het
Hof van !ppel ......n do,,,, Kol~e. of in Ver--
hand mett de admini'l'tt'Rtie vaDj h..t recht in
d.. HOO!ó!:ern Ho>n!n. I

D•• PROCTTRlilVR-GEN'ERA{\L antwoord-
d" dnt 'Il..." <'EIn dPl'gelijkA vra~ in bet MI-
d"r" Hui~ :gPNt .. ld ........ Ml dat hij nu een der-
j(phJk all't1voord zou gevPIl. HIJ~hlld gehD?Pt,
dat h.. t rrhf Van do Oot.t .. lijl.-e .rikten ~Ijn
"011 .. ~('tllr Y'POht,,1'!I m..t de I".. te.-iR van
d.t Hof ~u hebben, m .... r dat on niet. EPR
'paar réohfieors gf'noten tlhan. l'el' .......lvf'l'dipn-
cl .. rURt. Zbodra .oe ter1Iglu>erd"l), zou gem~d
Hof W'>er 'haar vuile get.~1 ~ bf.bben.
Op vraag (2) Iron 'hij antw~en. dat h..t
(;o1JVernement nl..t VOOrDf"III1:;:"fl6nige
"''TRndM'ing te rullk.." ID de tutie van
'lipt Hof van Appel. ,

KOIJ()SHLE ~I1LITAIRE SFkmETAlnS.
I

0" H.i. beer Kolonel BAYL Y i vroeg, of de
Koloniai ... MIl!taH~ S...,retarlS, hP!,a,fd wa.
rall ('(>'Il afv.nru:t"Y'lijk ~p1lrt6lllent, ë!tdt>rhal-
,." duect mpt and"Te d..partem~nt ..n van dl'
Imp<'rillle of. KoloniaJe dif>êt oorrE'Spoo-
tjp ..rdf', of zoosl. h..t behoorde té ?djn, aJlp
Pll1'r""ponden'tl" van een officieel Aard l'entt
tpr ",-..rw.,gi~ verzonden wen! naar den
('ommaul:l.alrt-GE>llft'a&1 der Kol niale maob-
tpn. '

lH! PROCtTRErR-G~A:AlL aJltW'OOf'd-
n.., dirt de KoloniJlle :\>Iilital~tari~ al.
permanent boofd _ het . i~-
t"ment direct !Det 1lI!de1'9. milita,ire of cinf'lle
dppart..meltUm oorl'8BpOlldl'erde' over zaken.
verMS('b~ ~IM1Ig door bet !miniJterieele
hoofd vRn: het ~~tement en
dl .. buiten h..t gebied fagen ....n het ben)

Wa:lrIl. OOCrt'tari8: vaD d..n (omID1lDilh'I't-Gen. .~e -waar
't Doodi-g ~, door een boog~re plaahi té oom-"1munlceeron; In zaken betfoeffeftde de v..wa-

, liPId der fcoJoonM., d" tucht, bruikbaarbeKI,
hpI .tat'ion('er9ll of de be'W'eltiDg]nn tn:>epen.
pnz.. ,..,." ile Komm8ntiant-G~aI de ad-I ,;-'"",r va,n het Gouvernl'm<*lt.N'(Klh de Kom-
mRndaut~I'raal. noch ~~ lid nn zijnW G OO....B'DT'U"J[ p<'rlIOon)ijklin ..taf, mocht lUOb'tilrinu tot het

•• JU..a.£.I,~, ruaken vau onCOBten verl<>enen. r"n

DE OUDSTE KOLONIALE ; , 0OMMIS8IE VA:'II O!\"'D!¥t S'AAR~ I KRIJGSWDroRIEV.HORLOGE an JDIBLIBKS IIIu,i ' H·..t vt'rd&agde debat o.p het v !gende voor-
''Ii ,t,,1 word 'hemt: -'Dat ID bet bj,ltmg van de

(Gx'nSTIGD 1836), ~ ! ~=:t'<i~f>\'Tm~Mr~~eenm.t b~p~;:_
':, ,boet ......rden, en ook zij die eeltige23, Kortemar1dstraal rt'd ..n ,,~ija.:m- ..ero.n en veel
j "Chade he~ geleden, zijn het

'I'ellenover H. STOU AI; ('-0., ~ Gouvenu>mf~ ten .
~. van nnd~ onder de

KAJ, PS'l'A.D. <tellen. zooals beloofd op
b.... 1900, door den 1"!or:1CUl~~_r.a&lI."

W. 8. TRUTER. i
Calvinia,

--t, -

.\.fdeeJings raad Britstow" .
---I

AFWIJKIN'G VA~ WEG

'T'engevol~fJ van een applicatie.
gemaalct bij ell'n AfdeelingsRl\lId v"n
Britstown. dool' den Heer JAN M.\jl-
THINUS BLOMERUSvan Vog,»strui~-
poort, geschiedt mits d-a-n keDn~.-
geving overeenkomatig H ctie 1~2
van Acte 40 van 18S!'!.dit tde gl'zpg~e
Raad voornemens i~ aan 'ook tt' dofp
bij I.ijne ~:xcelltlnlie, ut'n Gouver-
neur, epn proclamatie te do"n uit:
va.ardigAn. teneinde het pad, lei.
upnde van Vogf:llstp'ui8poort n~r
Nit'uwejaarsfo~ tt>in, te doen af~.
ken, zooals hitJronder beschreve."
namelijk;

Dat g-edeel te va.r het th ms b ~
staande pad, leidende van de hoof~
naar p_l>tatsvan Vo~")Btruispoort .i~
fen Noord Oostolijke richtitl~ nalÓ'
:'IJ ieu wejaarsf JD tei n, te ....orde n ge~
sloten tot op eH'n punt, een paat
honderd treden VI" der dan de poort,
op welke pl>lat~ het nieu Wtl pa.d,
hierboven beschreven, dezelvu z~
ontmoeten, er: in plaats da.arll!.{! hei
volgende t" worden gesubstitut'e'rdj
namelijk: een pad vtIonde geze~d~
hoofd WOOlstede vaD Vllge:;lstruis.
pOClrt direkt naar de woonstede van
zektlren hoof' PIET LOOTS.ook: op de
pl~ts VOl{eJstruisp .ort, een af8t;md
van' omtrent 400' treden, en van
daar in een Oost lyke richtin~ voo!"
omtrent 3000 treden laugs de draad.
heining tot ddt het oud", pad ont
moet.

Alle J-ers')nen, die objecties -heb<i
ben tegen bovenstaande, worde~
verzocht qezel\'e 8Cbrifte~~k in US
leveren bij den Seoretaris bi'lnert
drie maatldt'u va.L~f dhtum dez 1'. "

Op l3Bt,

STEPHEN IiUGO,

A fdeelings"aad Kantoor
Britatown,

8 Juni, 19t)3.

Het Bui. glDjl; in comité op dit ...et,_t-
-rp.

Het ...rtoont .. p'1' ....erd gerapporteerd eli
,"oor d.. dard .. maal gel"?...n.

Hi-t Huis \"prda~e om 4.J>5 n m. tot •.•.
Donderdag,

BRIEVE"Bua.-"Opmerker" Yin Villiuodorp be, ft Iletlilre
,ar.m erki.Dgen o'er het ...,brllyeit 1'&11 OIlMD
enrr, spcndent Yan daar d d. 2 Juli.

V.>11(6n. IIObriJ.er kwam ni ..t ~eu progreaHeye
"Iandidaat maa, • n 'b,.nd.kandidaa, io dea
Raad, dl ... ~lteliil< ge"o'ulu,"",d ••• Eo nbre
IJtUud.I,-dtlD •• ,t,n d.a, l(·h·~r IJIt·t m- ,.vr.4"D
en LOWIIJN'rd6fJ tUt n, ''', ..m- 0 Inet d4!lPr''''ir.1'
"'....."0' ... IJ a d- r .. ,' H,,' I",m ~ • d, .. UI' "1 I

fLt·Jeh, p,j~, h •.tI'II .. 'II"n

" '!J,.r 0.. IJ' {"" ~'"ID 1.. 1 lJ I.

lo 'II',,' "tI "ilR eli I t, .. ll",k I" m 'a ,h.
l,)u,mJff«. ... t 18"CI. wnL l .. ,,.. .. J U ... r ..... 11Q. I It •••

1'1~, .. ,,'. d<JOr11\ ID I~ Y-I!nt:d>U .,nl uil b .. 1 d ,rp
'e bal~". • ..1 ' ..eb ,,1"lId lI"daan .. er.. ~Ii
lD""nd. Il bot ~cbtt., •oetI.

Hs' cbfliyeo uu deu be ..r Z H. Lampreobt
d.d. " JuJo, un KalDPelfoulA!lD, 0..,k:11 Weal,
.Uflil bli klaagl, dat bli onllCbaldJg ..,t £6 xl
belet<! eu oon jaar g""AII~"nl .. t'Af .u veroor.
je. Id ~n WA&lID bij Yde £liup.r ul-cbe g.tDileD
Wl\'t'rlegt, 18 te lan!! om g ..publioe-,d te .wdea.
iaar "II we~eOlfd" pllrlelD~Llt. rapporteo gehrft
'''Il I'IUI"'Ulmte bt bb~D.

P zeI. dat hIJ ge<'1l
zaak Ip .pr~kI'D.

.. as J maar hJJ zou
HIj m .... ud .. , dat d ..
zond ..r bla&m ...,..

Dt' Reg""
ond.'rzoe k beloofd.

Den 6deo Ju h b.<1 I~ .,Koet'] lel,.,lt..." de
hu ... IUk.!:>ef".'i." 11 pl"atJ!. uo d~n beer A. le
ltoDI "0 dIé pjaat. "" M. j S .AII T.,bl.neb.
VB" HIetfoutrIo, do .. r 1>8 H.,r~l'l!. oe rt Cept ••
wero ID d" •• d .....al Hhou1.v. bv .elk- (Id•.
g"lJbeJd ~I!je t,.t:fi;>n,kttn .er(j~r:. ilt-boodeD cD
•• I. tdeo .. rum· D VaD ge:Uk .. "o..,blog ell lie-
I'cbenktcu 'II.t'aqlrD werd...-o.

[\' Hk· ,n .....g. n, ,,1 ... I.g-t,r, k 1
Dt:'D Ken d. Lhr \\ tor.! fr .... l. Jlt;"e broilof\

ge"t'rd IH d~ S (;~, tk 'e Y., 1>1.1]'.1I'rp, bO
..... Ilce r.I~",·b.. ,l IJr t', mjJl:,- II l<olb•. O~d8 e
110'>" r'L D. M cllotl,. ".1' K".VolJld. In hel
bu .. ~IVk t ad IJle' Jhl,. Ila, ,i.",III., .an .vlt.n
A droun Or". f Ya, dIe .1"At.+ IJ,· r' C· PIl' ... rd
Il' bouden WoL bDU. f"" d ..u t;d b.tr V.t, RblJu.
.... ,hh "'t"J .. t .... ·• n 1l~~rQtJlu·r, ti, \, :n t .'JOrd
werd"., Tal' Ulu· g' .cb. Ik .., ...0 r. I. ,. I·gram
ttJt'U 'an "lJ ... "t11 ...tJ "1.1 ZIp I .\f! ... _I r~en
oOI... olltol'. W~.r,. Il' t",,1i .... n 1·1",'.·ulm'"
ko<.dt>o •• D'· t .. lie hW" d~1 b dtO , I' ",.. n,

.. arf"D. "'ur'n
g..daan te ....ord,·u.
een onderzoek oud ..

Kaar. boe lr.oa dat ?

1(():!Io'DER\·OI.LL DlluO" ZAJJ .. lIeOP
(alom ·yerknJ~). po.tbart .. riGla...
~ 7lII, K., rtM, .al .............
(.....)
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Dnnkt Beerlijke

NECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAR
.Drinkt Heerlijke

NECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAR
DrInKt Heerlijke

NECTAR
Drinkt Heerlijke

NECTAR
t(OOPT

NECTAR
ZIJ IS DE BlSTE

NEGTAR
Want ziJ IS de thee

DE l{I.JKE~,

DF ARMN~,

,DE STERKEN,

LE ZWAKKEN
DE

HERSTELLEND~N,
- EN ,-

iJE ZIEKEN. I

NECTAR
THEE

Is e@n Heerlijke Dran.i
alle .Henschen én te

&lien tijde.

Verkrijghaar bij alle Kruide-
/ nien en Algemeene Winkels door

eheel Zuid-Afrika In Looden
Pakjes ,an t lb., i lb. en 1 lo. en
ut Praeutig .'I'>... ierde Blikken 'Van
1 lh. en ~ lt..

Bf{OBU.,lN.\L.\~O .aoor. Een Vrjj"l11'1
... CO'''poDdeDt 1Ghrijft I.~"R A. N.,wa,"
dat ~eu der ondnll_DCIe boerea.'dAr bnoi
btaJoa k .. ken no be' BeoIIlI&aaJa.eI ..... aie&
_, ... be& 00Lh!.twiDa& iala MI ,weft te
.-nehltreD ._ aDu tie- Ilaa. BO
~1Deld! MIl ,pedea yoórrelld yoecl la~oor aDa
e.,.a..dierea. Oa ... raag.I.JijIr _1:11 heilt'll ... _
laat iD " .. i_., l1IIJIeCIen, to',a b.t al te rijp
..... cklcb .Die't~taaDCIe 'tON bM hooi ....
Iroopen in ek marm. Alla dienD .tea hel pUg,
ea Diel .1.... te Vrijbu"l _r ooit up d. lijo
O"rtrot de uo.1Uf "ai reinereI IrOD"ord.D.
ODpl "iife}d, lOOeiDelict de c-,rre;tpoodeat beeft
het BuohDaaalaDelgna eea pnchlife k ... Ii..i&

.it be, "lIl1Obreie"d.lChaa~ dal erjurljjb
dUlseod. a;IOl'IIeD ,rn!d ltu .erbnnd "orden
dial' he' iD goed bo.J bo trordn Yerandercl. '

D F. ""'lfi.trut 't'UI CoI .. berll' beeft d •• 01.
weDde kenaiagil'I'Ïo( uitgeY&ardi:gd ~ Siermee
"ordt "oor algemeeoe ioformau. bekend p.
ltel~ d.t .. n 1 Joli, 1903, bet noodif .. 1 .ijn,
al.· &emlDd aaD_k doet om peraiUea om .ee
Daar de O. R. K. b<rer to bree .... om'aJl. bij.
!IODderbfld.a nD h·t .ea op te leYea. 'feoljj
de... inform\tie .,ordt ge!fneD, kaDnea per.
mItten oiet worden oitgereikt.

liET rapport nD dMouiekteD _Idt 3 ,e .. Uen
."n droes, a.I. no 2 paarJen iD Charch eo
Fleetetr.t.ea, te Hope To"n, toebebooreDde ua
de heereo H.ydenriob eo du Toit eD 1 na den
~~r IDII te Salem. Grab4lJl5*-d, ; .lIe met dood".
'uken doep. H.t taatete .,.rd met to.leiD
behaadeld.

DE "olll8ad. uitp~ 't'UI de "8. A, Jewi,h
Cbro~.ic'e" (nu .,.kelijkech "_bjjo.ad), UI tien
b1ad·udea meer benttoD, .porolmeljjk hand ..
leD~" o<rer "olledi"er boaoaderbe-feo eo latne
bertCbteD "opende de ~'KillChiDe1f" gra_Ieo.
laderdaad ua bet'Damm.r no deo 17dea Juli
het "Kiacbioe1f" nummer pao.JDd word.D.

OP~de laatete .1""lIIeeue •• rpderilll na
.. nieel\.nudet'l 't'UI de Malm .. bury ExecuteaB
ka.ruer, ~edea morgeo, .,erd ~a di'I'ÏdeDel nn
I? pe~.~t ... tg .. teld op be' opbet.aald liapitaal;
<rler dwftDd .of boaderd pond werdeu op bet
_rye food, Ilebracbt. De heer Gert RUit
.oonitter der Maatschappo, pruidurde eo werd
door d. &&Ddeelboaden WVID bedaalrt .oor bet
Inooenol .erk o.er he' afgeloopea jaar.

HET rapport na den lellODdbeidabeambte
<roor de Kolonie o"er 14 Juli. mukt m.ldio,
"aD een ge"a1 nn de baileopest te, p,·rt Elia-
belb, lo.,. een b'.aken man. ,

EEN Reuter lelelfl'&m Dil .new M.riuburg
• • meldt, dat bet allel b .b.h;e pleilierif toepet

; I • ia 't Nal.lltlCbe pari' meot. De Pre aller klugde,
" Dieeente m~e werd epoder 0ppollsie aange· dd crltlek bOlten .eroorJ'oOfde limieten w..
~e~m, ~ad.t oeef Malln ~dit!rood toegelif bot. a.itgeo"feod o"er de ~tiog eD dat de oppo-
')edurende die ~ÏIlkuSllie !let dit duidelik oilge Iltle d, baodeo "an de regeering .I.p maakte.
Ppm ill welk 'U; onb."redilende toeataod die Geeo aieawe werkeo kODden wordeD onder.
f1tgull~iOl "ac di, departemeot "an ondl!nri.ia is. aomea, _eo .ele .erklieden moeeieD ...ordea

~

leur Pieter li1aore bet dit oek indirek erlren, oatalajfea. Sir L, Babelt .ot"oordde dat d.
oo~ Tommie wa8 dadillik klur om '.0 ta 0pp08itie baar meerderbeid .no hten reideo en
o d.t dit '0 goeie argtrmeot is tea aaaate ",I.O&,den ~peUer ta lijf "eae •• het aitbreDren

,an di4 aaaetelliae ".n die lelekt comi't dear luo,!r b .• liaeeade IWIIII .oor de ,...rinll. Eea
iem gmaag. motIe om bet nlari. lYoO dea mÏDilter uu
~ - • • - jaltitie te acbrappeo ... rd "flr.,0'1¥'0 door de
~ Cloete eo SI:lter Ya: di. opposisie bet oek beeliseende .talIII 'rin deu lpe&lrer. _
"\le m'l8iu ooderslea'! el s"lb ~nt ¥.too kOD HOPFFtÉLD, 14 JULI.-De ...,nellllladë
~ar oi~s teeD aeg Ilie. Ek is daar s. f "aa dat _. R.M. P. J. Solomon met IUDfamilie .er*rok
je uit,oeriog van diu mosie .eul rtoe Il0l1 beden morgeo oa., Pearatom, te middfln nli
~jdra qm ons Bt~lsel van onderwijs t mi~Jer .lIe kl_o der be"olkiag, nietlefenltaande b.t
trriJviolf te lut wer Ir. Op '0 iodirekte manier Yroe~ uar. Vele nieodea w.ren aaa bet
I~t neef M.laa Don 'n deel 'Oerkru wd g.. rUi Itation, om bem "aar.el ta .. ggeD. Gi.ter
\)erd dtur dia select comité ... n oom Tommie. k ... m een groote menilte nn bel pa bliek
i~ 00• "oor de "ouing nn deo preeideat "aD d.
" Die mosie "an neef N. F. "erd op I'.k.am. oolnmll88l'e nn dorpsbeltuor, den heer], Retief,
~ii.e deur hem io~ediea. Hli 10''' 10 _t II door v~lan geleekeod adr .. ddo beer
,'piker, .en.bet so bilIiIr en .eratlndi, lI'praat t8 L~Q·~'_"u .• erd aanJ9bod@D, .... io de booge
,~.. r mQg.lik .... SijD doel is baiolf goed, w.. rd~ertng werd allg..cirukt \'OOr .jjD bekwa.me
\~",.g .d.t daar nog iets goed Dit dieasten io .ijo officieeie jlapaaite\t en bet grool.&

:;
rdr. ,Ou Skormbrek ..r bet 'n am .nd~m.nt respeet eD de boog .. aóbting ...... ria de beer

•• rroo., eD meJ'Q1l'rouw &101lI0II stuD i~

~

bad, moar hij ... te baog om dit wo·,. te .t~1
l)Ord.t ,bii die commissie "0 toeeiiJ Ylo die gt!&elsc~.p!krio"eD. 010 bUD liefderiik.a omgaall
a8 parijJ daaro'er h.d gesiea. Ou Benr Spnk met belde panU"u. " .. rdoor ze· _r populair

aU die amaademaot aaaDeem. Die debat .erd .areo eo el'n1.oed ..oor beeld ..oor de inwoae,.
~rdaagd. ".a Hopefial , die geboopt hadd.n, dat aija

beaOllmlng permanent &OU gll.,_t zijn. N. bet
gezelacblp bedankt te bebbeo .oor bna goede
weQaCben eo .1iendeliJke revoelaJII, atelde bij
sijo op"olger .oor, den beer Ricbard... iD "oor.
den, die alle red. .oor H~fi.1d .oorlpellen.

GIBTERA VOND laat Irw.m eeo Keatsr.
u legr.m, meldt:ud~, dat bet Gou ", ra ..meot ..ra
Traauul den w'uk d"r ]cJbannubargeah.
Kamer no KoopbIDdei go"dkeurt, om 0.1. h.t
Dieu•• tolhrid dadeliik iD werlring te .tellea.
Aan de G~u.e~oementen der KaaPrKolonie ea
\'&n .N .tal. 'I bU'rnn kennIs g.... en .a, indien
'U Ol"t ol»ecteeren, al eea 'pt'ciaI. ordoaa'lltie
ingediend wordea, bet tarIef "aa Irradbt malréade
"aU'llCbuallik urmaaadell VriJdaa.

voor

••• m.Helqll. V.rk.a.-Ilo .....
Ons is toe~ezonden door het Departe-

ment van Landbouw een schrijven, on.
derteekend door den Kolonialen veeartl,
dAn heer D. Hutcheon, wauln aange.
kondijfd wordt, dat fde oosmettelljke
varkenl kOJrts oitgebroken is op lver.
scheiden plaat~n in het Paarl district,
voornamelijk te FranllChtlOek, en te Groot
Const.ntia en Klein CODstantia in 't
i:aapsche IIChiereiland. IQ eel'lltgenoem1
diltriat worden niet mintier daD 13
plaai8en genoemd, waar de ziekte ont·
dekt is. De Koloniale veearta meldt, dat
deze koorts bijzonder B8nltekelijk is eD
drwat er ap aan. dat boeren en andere
eigenaren viln Tarkenl nau wkeurig op
han dIeren zDllen acht geven ten einde
8flnig geval, dat zij mogen bespeuren,
onmiddellijk llln het Landbouw Derrte-
ment te rapportet'ren door midde van
den plaat8~lijken resident magistraat.

De veearta geeft een breed "oenge be.
IIChrijving van de eymptomen dezer
kootte. De kenteekenl zijn bIJ het begin
van de ziekte niet heel licht te be.peu·
ren, behalve wanneer de ziekte zich in
he't'lgen vorm '9'oordoet. De aangetaete
dieren zien er droef uit, loopen zeer lang-
zaam en toont'n een sterke neiging om
samen te liltgen io loe zand, mest-of etroo.
Zij eten niAt goed .. n hun r.emperatuur
.tijgt tot 105 of zelfl lOS graden Pa.lwen.
Mil; de ademhaling wordt gejaagd en de
varkenIl hoelltan, hetgeen zeer wordt
't'6r~rg"'rd als men ze rondjaagt. Dikwijls
merkt men de 1.iekt e eerst SW' .et aie •

- clude
opmebn om 1II!,YhICIIII

De reeoilltl. tan het fU'lém.t pilIIltll~ -_, _
ODderwtJ, di. oot Imcht ftD '

hen, -VD 'alecht. te '''nden in
.... de laat.te .38 jur~of in. d.·~,;;~Ml=t::!e,.~~1_D.
't'aD het p~lement. ne akten
leenlDgmc'lJ~ in de: "WODe we'bOelll:.€J ~I!IDIIUP aefI'al141d
OpgeDOmeD, at. ook (de lDliolld)"'!I~ts.'!ii2
No. 3 vaD het departement
Wijl. )t" .

Maar 18 dit een bevredigeDde siaat
lakeD? Behooren de wetten nn bet
100 onbereikbaar te zUn-en dali nog
de wetten, die elke 8Ohool in het land
raken,? Neen! De toeetand I. onhoud.
baar, en wij 'ferbliJden onl er O'9'er dat
het huis besloten heeft om aan dezeD
hoopt onbevredigenden tot>lItand
einde te maken, door te bepalen, dat
lIO!:.edulen, rE'801utit'1I en akten, op onder-:
wijs ,betrekking hebbende, woordelijk ~'O<)mll'D1lil1e
lullen worden opgenomen in het ~'HIID;il-\I~·~·~~ll8t.
boek van Onderwijs," dat herdrnkt "J";;;::rellr-lre[lerl~
worden.
Y Deze echedulen, rl'80lntilll en 'alden z!jn
echter onvolledig. Zij voorzien plet ge.
noegzaam in de admtnistratte van bet de.;.t@rlll!BIl'8n,
partemen t van onderwijl. Deze leemte, COlf[Dllllle
had men moeten aanvullen door additio- alll!1(trp,'8IILnlr&tlpolod,
neele I't'!!Ulalies voor bet parlement te
leigen en ze bekraohtigd te krijgen, vol.
genl klansale één van de onderwijs akte
van 1865. Dit werd echter niet gedaan of
VE'rzuiwJ. In stede van dit, te doe.', vaar.
digde het departement nu ondt>rfwijs op
eigen -verantwoordelijkheid regulaties uit,
die echter geeu kracht van wet hebben.
bit werd gedaan nog onder de admini-
stratie VRn will·u Dr, DAr,R. Dit wall VAr.
keerd. lo 18!15, tOHn meD', aan het h"'r-
drukken 'fan het handboek dacht, werd
deze leemte maar al te dnidelijk ingezien.
KD, zoo als wij l'6t'ds bAbben aanll'emerkt
in 't b·gin van dit artikel, werden geen
stappen genomen om de leemte door het
parlement aangevnAd te krijgen, DlBar in
8tede daarvan werd de publikatie van het
handboek gestaakt - en het departement
van ondl'rwijll werd gea,Jrninistreel'd zon.
der zoodanil(tJ aanvolling. " -tO

Hoe el'der dne l,'e:nte aangevuld 'Wordt
hoe beter. Het i8 niet ons doel om hier
na te vorschE'n wiens schold het il. dat de
zaken iu Jezen onbevredigendtl,[l toestand
zijn geraa~t. Genoeg zij het dat wij er van
ov~rtuigd zijn dat ze niet langer zoo kon.
nen voort loren. Hir PIRTBR FAURE als
koloniale sl'cretaris, heeft Dins1ag in het
lagerhws gl'zegd, dat hij voornemens
waS' om .,.,..0 aantal regolatie8 oc.trent het
geven van gouvernements ondersteuning
aan pllblieke scholen, zr)()als gebBseerd op
de sch<;dolfjll en de rfsoloties van het
pil.rlemt'nt, tcr bekrachtiging voor het
Huis te leggen. Dit is een belangrijke en
praktieche aankondiging. Wij zollen met
v"rlangen nitzipn naar dl' vervolling van
deze beluft.<>. Het ill geheel en al in de
reahte richting.

Maar het gaat nog niet ver genosg, Wat
Sir PIETER behoort te doen ill om al de
r"glllaties van het departement. die nog
niet door het parlIOment bekrachtigd ZijD,
voor te lpggeo. Dit moet nog in deze
~8sie gedaan worden, v6órdat het oiAuwe
handboek gepubliceerd wordt. Het beste
om dit doel t .. bt>reiken zal zijn om al die
regulaties nlar het gevr.tagde 8e1~ct cemité
te verwijzen: voor onderzoek en rapport.
De regulaties die van het groc.tat. balang
zijn, zijn die met b6tr6kking tot het kie-
Zén van school·commi8sies en de verhou.
diug t08sch9n de,e comrnil!8ies en het de.
partement van onderwijs. Deze regulatie8

zijn nog nooit door het 'JolJ'lement be
krachtigd. Ho':! eerder dit gedaan wordt
hoe beter.

Wij Vl'rtrou wen van harte dat er nog
iets goeds in deze se8sie op h",t gebied 'fan
onderw~8 gedaan zal worden.

I.I HEllJlAMl, A.P8LAGBB'IL
Atcade V... koo~ PIe.......... IIW.

_hD. ,
DUFFU8· ei 00., AF8LAGD!.a 8ept.-KaapNd, YUt tigadoa.
L. J. COETSEI, AFSLAGER.

~ JDIi-PbilipatoWD, IOIIH ea ..... peclerea.
P. D. CLUVER, AFSLAGER.

17 J.li-StelJenboech, bou"plekkeD.
P. S.,.CILLIERS, AFSLAGER.

20 ." 21 Jalf--Sriteto.,D, er.en.
O. W. LOGlE, USL.A.GER.

%9 Jali-Uit~iik, ... &goed.
GUTHRrÉ & THERON, AFSLAGER8.

IR Joli-Watereuatj ... kail, Oaledoe, ert.
21 Jqli-IIeMerfontein, Cale<iQn, ezels.

J A)fER A. FOSTER, AFSLAGER.
4 Aog.-Bu.ft'eIsdrif', Oadl8hoorn, Ion, coo-
deren en .... .

J. W. MOORREES JR .• CO" AFSL.
28 Joli-Orangerie, Malmetlbur,., ... te en 1_

goederea.
FRED. W. B. WILLMOT, AFSLAGER.

18 Juli-Laingsharg,."alte goederea.
J. liL SCBOEVF.R8, AFSL~GER.

20 ] uli-Ooede ..erwacbtiag, GroenDerg, leyea-
de bue en 10A!Oejfoedereo.

21 J ..IJ - W~lIin,too, la.e gnode!ln.
G. J. C. RE.d, AF~LAGER.

19 AIW,- ViMendrift, 0 R.K., " .. te en la.e
goederen.

D. R DU PREEZ, AFSLAGER.
4 Aug -8pr'ngfield, sout.

C. BUKJ<:8, AFSLAGER.
20 Aug.-S~nekal, plaata.

J. P. SMIT, AFSLAGER.
30 Jall-O"rdrecbt. 1"'eDd~ hne en va,tgoed.
31 JUli-IDd,,~, I... eude ba'lI.
ClAuc:.- Jamostown, le "ende ba"l1 .0 10eH
goederen.

P. i. r. MARAIS, AFSLAGER.
31 Juli-Part ....0 Kr"iu.Jlei, diatr. Tnlbagh,

Levende ha"e en lOMe goederen.
DI<:\(PER~, MOORE & KRIGE, AFSL.

23 J ulï-Caledoo. ezels.

MARKTPRIJZEN.
KAAPSTAD.

NIIIWWlI iU,RKT, _
1.1 Joli, 19"3,
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Kaapstad, IMe luli, 1903.
Ilr()onID.~ w.. gil termidd., basi, aiet

.00ies. Dill eerete ... "la
die "Educational Mlna.l" _r

• die andet wu ,.an neaf N.
o'tor' di. uitbetui ... Nk"iti,ie

"0 rebelle n.dat bol die "'peDi neer

LET TOCH WEL t
All. brl.v.n gerte .. t •• a lI.a

a.cr.tarl., V.n lie "ndt de VII-
'ler" • Co, ..... rld, ol _a Ilea
Elllt.ur, On.. Land, __ t.a tee"
.1.J.bll.ft, opoalbowdt. voor-~.m.n, op t ..... cllirlft POaT
JU. 44 b.b .

DE ZUID .. A,~RIKA.AN

ONS L .A. N D.
DO~ DIRD ....G. 16 JULI, 1903.

Rtt Handboek over Onder-
wiis.

• 0
o

,: Van aiiddag w;erd 88ra gepraat o'er die "oor
~ur-tall)ef op spoorwege a¥r ualeidiDg vfoll
4le mode ".n neef Pletar Weeber. Die saak
,;erd nur die Jlelelrt comité op spoor «rege "er·
.Jj8, en ~')ea kom die "pan "eer bij die oDder·
\ijs 1I1000ie 't"&Jl oom Tommie.

, • 0
" . ..
'\ Dr. Das v •• Ull dIe wood en hij het ood.r
~rm eD dRill 'uo di • .,oord IJleblij .er ~.ee
QIJr. ~~g nooit bet ek 80 '0 spektalrel iD di •.
~'Gis getiJen. Hij ,wu DOO, di<l slag ree tig iD aDo
~me,nt.: Die Spe.:Cer moes bem tot die orde
lf"P, maar Illi praat 10 ge"eldi~ d~ur, á.t nIe·
q-..ud b<!m kon atop of "entaaD Di... Hij bet
~raat !IOoder eenif lif op die nak '4 gooI.
,) I •••

:()u Koloae'! Slt:ermbraker bet 111\0 h.~ g .. eg :
";-'prut, en lterf d.n op di. .Ioer "aa die
~ia."-- En bij 'I! Inder !relepnbeid :-"dit is
~, Ieee mur die bele bil," met andere woorde
'~ wil tog maar die tijd om m•• k."
~. ..
. ~ .
~iPr. Da. bet geee dat iu al die .lrole Ealleh iD
~ -,ente plau, geleer moes .ord. Hij .il1911.01 uie onderdruk, m,... ael op di .. 'Ctar-
~nd Bkuif. Dl&r"p 'I'Ï.I neef M,lao bem io
d~ rede met:-"geliik. regte I" Die .anmer,
~g hilt ..er dr. Du amper Ia ..t .gter /er Yli.

!i~ oumoondlik om 'n beskrii"iog l. gé YIn
toespraak. Dit wu :rlil.oÏ8llaga, 1'01 kll.rt-

,n 8t~e, ..ol deak~ife gnegle, "ol .,iad,
eQ\niu meer.
, • 0~ .
}Iii werd u&aatwoord dear aeef Oarrie, die

sitlJ heele taeepraak ... 0 au" parlemeataire loop,
bQn gele • ., het. Dit WIll 'a •• rlr.ikluog
~,liJa uagename ltam te boor n. die
c:.}lau en gtlraa& nu dr. 0.... BiJ.e dat bij
b' aou skaar "er ,die moeie um. met seur

el eD JIger,.die\t.,ee lede yao di" hoofdad;
'" DOg ID&&I' oalllougs gek,*, w... HÓ bet die'

boijn Vin W.ltoo.a Du baiag bard getrek. Albjj
b~ ll108t opeprin~ om "Ein." te Ikré.
~ ...
~A?r kom toe~ .ID die b~ort en nad.t )lij 'n

pQ mina te bad gap~ .. t, .erd die dab.t :';etlr
.~ tot 29lt. Juli. ,

·lê , •• ' ,
'ou .1 die graPPi~' op 'u ltokkie.: mur' dit

m~t ek le, ek is ; mmer .lIr éenif ~ ... t
"eOr dr. Du .. rdod I( moet ".rd.
~ IAN KIEBICR.

~ ,STAD±;~UW8.
,"; )~
'-,
~edurende de ~alte'Dde orimineele dttiog

.; bet Hooggerecbt-hof lallen 4 moorcblaken
be ' ndeld .orden,' ellilie"au de KaapBcbe .~dee.
li en. I 't"UI Pon ~ollotb. Er &jin mee daa
ee .. dozijo genJlé~ ,nD huisbraak, alle l' D de
Kepstad ea Wiia~#g. Er loa t.ee "ke] 't'UI
ge{l"~uÏllteriul! eea nn .erkrachu~ e "r·
Icljlidelt aaarandm,: &aken.
~ -+--
"'n411 ja eea .Peaiale Yerpderiac den

StItlJeraljli geboud en lonf h.t yooratei Libe
oat;het 'beelait te Y~roie,ipa waarbo .etl en
.,ciljt tt. teDeler ?r. -NuttaJI • lj ~. .oor bet

n 'er .tratea. "U aaapoomea. D b.b.
er $ Liber_ai 'tnH!I 't'UI oordeel dat mea
niet g~ iD,ichunpD bad om de ea
nIJ af ta a~; de heer OODainglli die

d~l!:" .oopitlellloell bekleedde, 'fet'lrlaard de
.erijadelinl "eUie I~ aUu. De heer Li
b~.,.i ua het licht ~, dt N .Hall kader ert
d. :~n~ÏD( ma~ ~ 63.000 'rerboogd .a
k~e dat an de XuJIIIIChe klip"kDU ,to
ach;tpJl '" ,Riet beh~ bad bebaocleld, _ . .
ov~ r.!t een ~"'1iIIf plaat., a_ .
m~ eÏJIdigcle dal IIM1YOOrIteI Li&ermaD .et
7 ~en 3 .teamea ~6i worpen werd. , '
.',' 1'-- '
~ NatIon.le Baink ftn Zo'd,Afrib r;eft

gis""'n ,naar, EngelaJId .. rlonden 24 kT''''

~ï~...~'" ". ;;-. ..........~.ID
lij M. J. H. S !Qeor ft pde aUDeis -

op \~a aitatapje ovet ... ~r Natal ..mo ken
ka,"PAte: 't'UI de p.tiodbeid 'I'IIil meYr.~ of·
.. (:t.' 'I i

,;
t~~

'lJ

voor

DISf:'DAGMlDDAG werd met algemeene
st.<>mmen in ,le wetgevende vergadering
!lt'n ~()')r8tel aanienomen, om weder een
ba"dbo ..k o\ .. r onderwijM te flubliceeren.
10 l!"llalJdcich en in Engelsch, bevattende
al je rf'gulatl"~ 1O·)als door het parl ..ment
~Rma-dkt, al~()ok de vprdf're rflgulati~
die sl ..cht~ door het departement van
on fArwijs waren uit~"vaardigd, doch
nooit door hRt parlpm'lnt zijn bekracH·
tig lY Sir PIETER FAr RE zei, dat mep
m ..t de pul>iikatie van het hestaande
handboek lo l~~);, was opg ..houden, om.
dat mtln bevonden had, dat een groot deel
vao ,j" bop ,dingen, die daarin voorkomen,
niet krdcht van wet hadd~n. Nu zou men
gedacht nebben, dat het departement
van onderwije onmiddellijk, toen het tot
J ..z~ olJtJekking kwam, stappen geno.
men zou h'lbbRn om die regolatips be-
krachtigd te krijgen. Dit werd echter
nier gedaan, en in stede daarnn, staakte
men de publikatie van het handboek.
terwij I de wil "a3 den superintendent.
g~neraal van onderwijs trad in de plaatll
van die regulaties,)<' Wij zuJlen t!'lichten
dfln toestand nog eens do;delijk uiteen te
zett~n, opdat een ieder kan zien hoe de
vork in den steel steekt.

)(_ In h~t jaar 1",.5 werd een wet geplll'
seerd, genaam I "Je Onderwijs likte", voor
lager onderwijs en in 11I7 -! een voor
hoo~er onderwijs. In de eerilte klaulule
'fan beile akten wordt voorzi~ning ge.
maakt voor het geven van ondersteuning
nit 8 lands kas aan publieke 8cholen.
volgens z'ker" regolaties. vervat in IIIIn
sched[1le aan die akten gevoegd, en in reso·
lutied van tijd tot tijd :loor het pl.riAment
t~ w"rJ"n gemaakt en In de flaitctte ge.
pruldameerd. Deze twee wetten vOrmen
de basis van g~h:3el oua 8t61861 vlln onder.
wijs.

De genMlm'le 8cr.~0Ien van beide
akten zij Q op verschillende punten ge.
aru"n'!A\)r,J gewonlen <loor r~lotiplI van
hf't parlemeut, dl'! g"nomon werden
kra'chtenil de 6l'Irste klaosllie vau "de
ond('rwij~ akt'!." I::r zijn echter no~
groote deE'lfln van die ilChedulen 'fan
kracht Dan wt'rlen I'r ook door het par.
l~lD"nt van tlj'l tot tij I wetten gepasseerd
bE'pjl,mde ,)uder wulke voorwa.arden geB
g6h'eu,J zal word~n voor schoulgeboa wen,
ondl'lrwijzers,woningen, enz.

\lAn ziet hAt dlB, de re~ula'ie8 OlD.
trent hf't ondprwijs, woals door het pu.
IAlDAnt gl'waakt, zijn vervat: (1) In de
8chlldoien van de akten van 1,~ti5en 1814;
(:!) lotie re80luti6il omtrent onderwijl
die van tijd tot tijd door lJ"t pa.rlement
zijn 1I;ppaslleerd en io de (;a,=~tte weden
gl'proklameerd; en (:1) lo de 8p~ciale
wetten, betrekking hebbende op het

van leeningen Voor onderwijs-se.
hou wpn,

Waar kan men nu del:e re!{oluties van
hel l'arlem8nt krijgen? 1)e schedulen
WONen Illtt gedrukt in de wetboeken die
algemoon in gebroik zijn, omdat ze ge.
deeltIlIijk geamendeerd zij,n door latere
r!llOlutifl1l van het parlement. Men za

I

.A.LLERLBX_

"Onze ".n."
Ds ed. hger en mevr. J. H. Hofmeyr

zijn -gistermiddag aan boord gegaan van
de mailboot, die naar Natal i8 vArtrokk.en.
ZIJ denken tot het einde van AOgUlltll8 in
Natal te blij ven om alzo:> het regenachti~
weder vau het Kaapilch~ 8ch18r"Uand.1:e
ontwijken. Deze verand1!ring van klimaat
wordt vooral gelocht in 't b ..la'1g van de
gezon,jheid van wevr. Holm 'yr, op aan·
raden van de dokten!. Wij wllnl!ch~n het
edele echtpaar een voorapoedige reis top,
en vertrou wen dat zij beiden veel baat
zullen ,vinden bij de verandéring. Mogen
zij ter l>eetAmrier tijd in welltand tot 0IlII
terugke~ren. I

uD. 80.... Hoop."
Exemplaren van het eerste nommer

van dit nuttig nieuwe tijdllChrift, een
Zoid,Afrikaansch maandblad voor jonge·
lieden, kunnen nog verkre~en worden
nn de oitgflv ..r8, de hee"",n Van de Bandt
de Villiers & Co., b08 H, Kaapstad. De
ef'l'IIte oplaag was reeds op, maar- men
het>ft een aantal nieuwe exemplaren
gedrukt'. De prij~ per jaar Is slechts 68.
Inteekenaren kunnen nog van af het
oorete nommer onlYangen, indiAn zij
hon inteekengelden voor één jaar op·
zenden.

pr
telefoon

door dat er 'I"OOr
werd bijaonderbe-
deu te ht>bbea
meegédeeld, bet rapport
met er op te dat bet aan lieden
met bet 'vair hier Diet w,einig ongerief
aan bet, personeel betoldumt.

I~ oVer de 1ond~ i telegrammen
volgt waarvan dr kosten ttllUl)' tot 2H. 6d
p<>r ":oord 1rIlren i""rnJ:uderd, ná oog ID 1899
lis, 2d. te bebbeu; bedragen. Daarna wordt d e-
drlladlOOSP tel~t' bNproken. di ... Is een
praobtlgP rutY'i.od~ wvrilt g<'1>f'ezt'O. schoon
om vf'1i'!iCbillend.. red_n haai praktische uit-
w(>l'kKf'leu voorloopig vaa geeo poot beLmK
schenen te ~IIM"li zijn. Het renig" gebruik
dat in de K...a.pk~nj., er "aD l!J"IDaakt .. erd,
.';18 tot ~ ftouilea \"ao ge~p tus-
den 0 TuurtAI,..O~.
De rest van 't rapport boudt zicb vooreerst

met fiwuaeieeJe zakeo bsig imurbierilij .. ordt
tbam .... nneld da~ bet postkantoor niets te
doet! _bi>eft gehad met deo CleD$ll1U, die ge-
lu>el v. n de mill11urea uitging, ell dat het
"ich boudt aaa de onschoadbaarbeid VlIn Iw>t
briefgeheIm, .DaD, 'I"OIgea uit ..oerige Oerlch-
tNl over d .. gN>ou,;en voor het postwezea ge-
bezigd, Waan'llll bier alleen twee puaten
vermeld beboeYea 1 to ..om. die het hoofd·
kaDtoor dl'!' Koio~e lUWl de Kaapsted betref· ~-
fen. Ieder r.al met genoegen lezen boe al-

&lies ZOO is ~l'Jcbt d.t elks brand ver-
of liciJt gebh.scbt bo worden. Min aan-

g~naam 18 het ecbter u- vem ..meo dat reed.
DÓ weakell wordeII gegevNl "'at te doen ..Is
dit rewaabtige gébouw, ..... r de eerst zoo
trOt.tiCb liJkende St.n.uard ba.nk tbazas a.1s
eeu Irind' aeast 6~t. vergrooUog behoeft.
Over h..t p<>r!i()oee! _ het werk er door ver-
richt. dat ".. aar ill maar .... ar heel wat 'nWl,
b.v. al dat. op ~. apart beUaId wordt.
viodt .mea de opDIening, ,dat ,fie k~loaiale
j..agd er ...eiróu; áaolokkel.iJu I' snbilot te
vindeIl. m..ar dat' ..r _tr~n genomen
zijn OlD dIt kwaad te veritelpeD. 'eo .elen te
lokke a die voor ander werk oiet; oud ~
ZIJn. want om tel<jgraaftverk te leer"n moet
men Jong "_n, :, '

Tf'n Illotte wordt meldiQg gemAakt van d..
ldachten ave!' bet ~ropart&meDt, tlijdeos maar
ook 'II den oorlog. die _rendeeL! ia zoo
"er o~nd warea als zij niet ~ao bet de.
partemeot m.tar aan bet 'Verkeerd oplappen
van besehadigde lijnf'n te trijteu "aren dat
"atuurliJk slt'Oht,giog omdat.sij <lie het "erk
"erriobtt ..n niet op de hoogte ""'_. Het
rapport eindigt met ....0 verge1lj~ tllBliClhen
dea staat van zakeo toen Sir J.' SWewrigbt
ID 1885 bet telegraa.fwezea, dat t+ea .£'i2,4M
opbral"ht, mf't 't postwezeo vereenigde---dat
£1!!1l,.~9 IpH'rd",---welltc cijfers tot £10,194
en £185.Bl!ti verm....ro<'l'd "areo tOOll de te-
~eDwoordtge postmeester-gellleraal i lIiJo ambt
in 1892 Ilan\"aardde,~a deo toartand "an
tban., au d., tolegramDl<"o 8,340,oDo per Jaar
in p;etal zijn. "a bet. p;eId d.t door d .. Te-

keni~en van IJe.t po~t"'ezea gaat, ';15 milhooo
bedrDAgt... i

Oader. de bijlagfIn ''"Indt men 40 00",' ..11'

ti ... hL,s,~en bt't KA.psch(' po6tw~'D en h.>t
Indl..x.a _cl ..Is """ HanW 'lan de Au-
strali~ postba..turen getroffen, ... de laat-
.t.. ltaa(,sCbe wett.ea die bet d;>partem ..nt
aangaan.

apoonregell. en iD
rapporten ftD hea 'die
wegbelteer voeren. In
belaDgrijker ahi het
poetvervoer lIJaAI'
tooodien.st, 011>1
de wetelUiCbap sija V"'IJ<'1,I~lIIl'"

ge"oel.n.'
'Enkele tIt.a~elr.e

postwezea dienlOn .. hier
b.v. dat ., in 1902 83 lii'l_·tlU'DtDn!ll
t'II 24 gesloten sijn,
eind van 1903
po8tmutes ....aren
a1oten maar "ijn
.at er verder
wordt gllmekl is
reizend ,postkantOor
werk Itet"ftt. Vau
wordt meegedeeld
niet geooeg schijat
ders zou Dlea er
de 840 van

remise. der die \.'0
pik aader la nd te pos t110.
t ..n wordt gemeld dat dpn oorlog
vooral gebezigd '(erden DIlturelleo die
bet verdif'nde geld n.aar .. ildt'a zeaden,
Het tr..kIr.rn Van geld el d ..r post
.. as mind"", ill \"an de
!lp88rbaok met het verband
.Iaande werd st-eeds gebruik gemaakt;
t>n zoo ia 1902 veel mee'] uitg~oomea dao io-
gekom"a was, dan w..._ idit daaraan toe tr
schrijven dat soldaten di~ er hun geld in ge-
legd baddeD. na het eiod, vaD den oorlog het
natuurlijk meenamea, .... trouwens ook aan
het f"it dat ;'r ua den vre!:lr zoo"""l Hao IH ad·
verkoop w..... jl;edaaa, ,

Vali de telei(r .... fkanto~' n der Kolorue Wa"
.I...,bte een geodoten; en et de 23 weuwt> be-
drDf'g nun getal 506. waa 'an 105 ID \"rMtaad
met de spoorwegpn, '

Na ,verder melding ~emaakt t" hebbea
van schikl[lngen mrt d.. milit.ure overbeid
di" d" militaIre t(>lp~lDea "oor b ..t h ..lft.
Vlln den gewon en prJ" dPden Vt'll'7 ... ndPll, gHat
bet rapport over tot de fOllk vaa aanleg "n
onderhoU<) d ..r tel ..grafen, :waar de vraag "ich
,·oord..ed of. bij het op<'lI..n vaa ....n 'poor.
,,:eg aaar een plek nm ""a tt>legraaf voor.
ZIen, mea de7.e honden 4!n ....n lioht.. lijn
laags den Rpoorweg mak..,. daa ....el ~leclrts
die langs d..n spoorweg bonden maar dezen
8terk maken TOU. Het laatste wu voor hpt
OO#oblik mPer geld kostea. maar ..'onlt <loor
b..t rapport toch op den duur ""th ge.a"ht.
Dll8r pr DOg ", ...1 tr doea was om Hoeger •.
linien te maken ...erd"l1 .lrebts ....n paar. "n
wel in d.. oostelijkt> dist.rlkt.>n, aanbevolen;
.. n pr was trouw,,,,,- b ...·1 wat te doea Yoor ht-t
berst,,1 der lijJ1t>n die ID d.... oorloi( br ... ha-
dlgd wanoa, welk h..rst<>1 'voor 1.,406 mijlen
noodig WlUl, waar 1.833 mijl .... draad voor
h..noodigd war"".. E.>n nillowP maoi"r van
t.. legraf ....rim m..t halp 'l"11li den "aut.,mati-
scben .neJheidstol'Stel". d';"r bet parlemeDt
v..rordl'ad. 'had iD dpn ootlog haar voordeel
i(etoond toeD zij van ~sdrl uitgiop;; maar
daar pr pen groott>r p<'nqn_1 voor aoodig
Was bl... f bet twijfelac'htig lof m't>a ze op d ..n
duar andt>fS d~n voor bijzdoder .. g(,!\,lJllea "0
voor D1enwHbenchten kon .igen, Buit ..n d_
oorlog haden ook storm ..n $an den telejr:raaf-
dlt>nst vrel schade berokke~, Het totaa.l der
t ..tegraafli)Den ".S Rau i...t eind I"3n 1903
'j,6.'35 mijleo, waarvOQr 26,003 mijl ..n draad-
ijzer, koper of brom,-werd g..beaigd,

Van de telegrafpo jrll&t het rapport tot d ..n
t d..foondien.t ovt>r, die even als de t...le-
graafdienst door den oorlog PU tro ..w~a. ook
door de p<·.t glOlMen had; want deze !lavea
dubb<>1 werk, ..0' m<'n had :hier ni ..t., ah in
Enropa, de middelen OlD ,het pr VOOr b<>.tem.
de pet""Oneel aan tf' .chaff ..~. Zoodm de f'rog8te
dn,kte over was bad de:!.-, stmee.tl'l11:"De-
raai ..en comité gevormd ambtenarea rut
zijn departemeat om de m' eien na te gaaa
hoe dpn diea.t, met hulp der nl<·Urst.e oot-
dekkillj1;en .... uitvindingen, 'op bet best en
g.:>odlroopst t.. regelen, met het oog eeIl8d_ls
op hetgeen terstond ia werkin~ kon wordpn
jZabracM, en andprdeelA op 1"at op den pour
bet voord<>elig.t zou ui~)m~,

Ook de wetgevende ralld ".d zulk ren c0-
mité aange..teld dat .. egf'as !tijdgebrek .U....o
bew?.e!v('n (d ..n postmeeste~~neraal) ia ....,..
hoor liad kuanen npml'D. m'rr toch zeer iD-
l'I"aollM'tl zich IK-toood had, met zija d"ak.
beeld cv.... de KoloniaI .. &tedr door telnfoDPil
te V<'rbillden, 't WilS bIj di", gelegenheid het
oomité van d.... raad OOk~ blebn dat de
kostea van d ..n t.....fooodie st Toor wia er
geb!1lik van maakte wel h T \ll'lIV'U dliO op
Europa'. "'....te land, maar tqch lager dan de
Britt.che. zijnde de Kaapsob~ k.. ten £:10 te-
gen de Briblch~1, i

Inziende dat bet eia:t!&D Qen oorlog
<'en sterk lI;eb der tel..,. IIOU t.ea ge-
gevolgo hE'llbea. bad de po eester.generaal
zich .., April naar Eaigelsud !»egenD om daar
heDoodigdbedea ivoor den ditnst zich aan te
tdJaffoo. voor .,elk doel ~ het parlemeat
van 1902 een som van £1OO.300 bestemd
werd. Veel 1JaA, er gedaan o;a bet vII!'ftilg9n
der dradeJI I>ov.m de lItJ'at-eu 1gespannea door
die ouder den grond. en ~n koa r~eil
dat meo in ,hf't Kaapocbe lIilhierlliland spoe-
dig eea lIteMe! zou bd.b..a oen bOOfdORa,.
tiou (exchlDge) voor den
de Kaapstad. dat ook 'Voor
pendorp eon bestemd zijn, 9Il t~reail~tiolll8
Wijnberg en Rondeboecb,
Oost Londen eJIZ. had
ver !l:ebrac1it, DIA... te "",W~!""''''7,
8tadabestuur _r m~.,wentto.
ov..ra1 lijnen
eld4!'n. zelf. to
telefoon aan den gang.
men ze had "area
d..r klachten OVer bet
hetg..en mf't de
door tabelJeO nadere Iler1dhteil

AndeFe punt ..n VlIn belang
lieDst bet-reft "ijn dat men
rNld. eea nacr.tdit'WIt heeft
nac:-htelijke mi8daden betrPlt
..n waarvoor iJl<>II bus....n
der politie, die do. st-eed.
kaatoor vprkeer kaa hOl1d..n.
zoek der ..ereeaÏjzd.. kamI''''
om een tel<'graafdipnst
stad. KimIwoÏl.., .Johaaesburg
dPD van belang. M..a bad"n IuJtw,D01'd
lro8ten ~9ZIl'II, £234 per ,
'-Iey naar Jotuumer.burg,
één, £251.&50 ,,1tI men twee
n..ndt- m...a in belde
bezigen. Die '\ost.>n waren
bet voel"E'D Vaa g..tIprekken
'-oor dour EOU uitkomen;
WlUl van de ~"J'(>nlOn~aII[On~'P1Dpa
h.>vestÏjtdp b~D t()(>n
2;clIrac'Jrt. \"oor~1 ook daAr
koperen dradrn voor Il<'t
duar W&rPn. J)p zaak zou
wonk-n !l"'honden. <laar er
werden Dit"f!P"'OlldPn die df'
stel,.. min 1r000tballl' _.akt
konden 11:"'"'111..... word"ll
ter bij. Doo winst op bet
_adea ... 31 Dee.

PAAR'l.

MET DE ., K.\:'\ZLER" zijn gi.tPr<>n uit
Holland ""lIgek-omen: d.. ecbtgenoote van
G..nNaal L. Rotha, de heeren J. J. van der
"'alt ('II .J, .L Joubert, gewezen Parlement.-
IM ..n, H, VIljoen (Aliwal l\oord). P. Yiljo ..n
(\·~nt ..r,tad), .1. \·ost.,r (Grikwaland Wet;t),
Botha (Cradock), .L H . .s. "n C, .1. .an der
Walt (Cole.~prg), Kommllndant Kritsinger,
..0 B".ter (:Sat .. I), D.. h..er Joub<>rt is ern.
-lig onge>;teld lijdend .. ann pen lller-kw&al.
Toell hij Holland verll ..t twijfelden de dok-
ten< of hij dl' rPI' lAIU kllnnen staan. op zee
\'t>rbe<t"rde "ijn gezol'dheid '*n ", ..img, doch
hij kau zijn kamer nil m..t verlaten, De hee,'
I. .J, "an cI"r Walt z,,,t er fris"h .... ~e"ond
lilt, hO<'\I'('1bij oud"r i. geworden. ,l,IJn plan
i. OIn\'rijdaj! avond naar ('ol ... b..rg te gaan,
BIJ zIJn aankom.t meldde uij zich bij den
Ulllgl,t raat 3an, ('n hij "erd \"T,j galat ..n op
'1'oorw"~r<le, dat hiJ z,ch hedAo ",,,der zal aan.
", ..ld~1l ~111 borg te Ip"k"nt>ll, dat hij zich te
Colt>sber!( "oor dpn magIstraal ,..al bege"en
Om N'n \"oorloopig ond ..rzoek te oaderglUl.n,
Dit is ook h,·t j!Hal met "ij u rei~g""ootan, di ..
b<>s<'huidigd staan, Of' echtg ..noote .-an den
den hapr .Joubert i. ook io de stad.
HET rep .triatie I!Oh&odaal t. Klerkednrp

Deemt ll'I'Oou'ra afmetingea ua : eeD ..ierde per
soon i. in "erb.nd er mede aearrP.teerd. De
beacbnldi~in~en luiden, dit 'Iii trOu....raemeot.
ejg ..~dommen ... rdo>nker_od bebbe".

.FDEI[U ••• RAAD~
Ge"oD~ .erpderiDg, pbooden , WoeD.dag ,

1'1 Jnli, l:PQ3, '
Tt'geDWbordifi de wel ed. beer \). Sba"

Nieholeaa ea ledeD 4. B. d. VilJijara P.J .ID"
0, G, Malen. S. P. '1I'&iI EU"Ir, G. ~ Kriel. A.
Vlotmaa IIn D, Retief. ,/

Notalen der laatate .erpderiDg:pleaa en
goedgekPnrd. "

Tb .... orl... rapport toon* un ~ aaJdO
11030 7 1. Thnaarier 'p!aa t'" tafel te
leaea, ataat na aobtentallip J;elua..u,
IlOOwrl II. 'eea tabal na rek~ betaald eli
te betalen ,edareDde d. _d. i '

W.illipeot.un rapport pluea ... bekrach.
tigd. , '

Bealotenl.. de arbeiden oader ~ aieaw6D
opaicb'er U. Smith 2/6 per dar te! b.taJea..

Be "BlaDw" ~ iD _ p-....rljjaD ataat
.t'rlt_reDdll, cIeul.e tjjd.JijIr .oor lren-oer te
.Iuiten en W'Ordeil .oonitter ... terUa A.. B. de
Villien P,I.Iil., A. vl«»mu en D. "tief &&0_

ptteld, ~i. te Doud.., teu doef "ebbeade
een behoorllike brut aldaar te boaw.,..

Wegen . .lao~ S. J. du Toit, ~t,
d.1 J oap-t, o.er .erleggeo 't'UI.eg "ordt
~, oDder .oonraardt'. dali 'Wlicaat
c~en "11 maaIr& tot Il8D~ YUI el...

Ombeioiapakte. De kftDi .. ~ ala ppu.
bl~rd iD de oieawahladen, peil !phrift.eJjja
objectie. uitgelokt hebbeade, w~ beelolen,
duel.e te doea o.erataln tot "OJnOd. verga.
deriag .oo~ ftrdere Q"enregiDi. '

WegYOenillr 't'UI _ter nit d. ~-ri'I'Ïer.
Gele~n, acbrij.eo doer HCretaria 11- Piqu.~
bergecb~n rud, medewerIrio( beIo;eode. Lid
JU EiJk plaat, op bet .tUnCI _i~ te dieaea.
"erder wordt de saak in hand.a deJj _m~
galaten_,___ __ ---- •
-1JêiJaolriDa: 't'UI V, O. te G.._berir. Daar de
beer J. F. ""'pent. bedankt had, wonlt betloi6n
den beer J. G. Loo" 'I'IIil W'-'.~":::;ieai
V.C., .Ia V.(). aaa te b..eleo ... ala . au
te .tellen.
~_k y..n Dr. I. Maberl)', OlD""" ,"er

de w~r te KJapmata te Iea-; h.IOteO
,- boa... op te "81j)8D. ; ,

Schut_ter te Groot Dralraat~. BeaIotea
eleo beer Ab. de Villiers lla ~ I&D te
,tellen iD ~te 't'UI dea beer A.. B. ile VWï.ra,
o.erledea. ,I .

I.chtuieoea. B.Ioten &&0 tI! ~cIM het
~agea op wild YOOr bel tijdperk nq drie i-
Ja dell Purlaohea beira 'YWbOClea wofcIt, .ercter
OlD den SeeNtuis YUI IaDdboaw te ~ _
!Ijj.D -I~r 01'.'" de Yel'Jearinc ~ h.t ;.~
aeuoea opneu" lD o~ te llel$ea.
Be bel&lie,r &&0 ~ YOOJI diaeteD

lIJdet'l dan omachl'8.eo in cirCulaire' 't'UI 1901:
beeloten _k k CIOea b~ ZUa ~ den Gou~
.er~ar om bekrachtiaia(. i

Lid D. Retief kriiri .erlof, 018 ..... ""-
't'UI Eikeboom -1IermOO iD eeD,_... lija
te breDgea, ondenrwpe1l ~ ea ....-. ••
toeeteaIaaing <VaD bco~ ~; hj
pf 'f'Wder aula, IilOt 'YO"'" ~
.oor te .teIlen, OlD bijdrage - _;".. aab6
ZOeteaCIaJa Sohool. ;
Lid A. Vl9tmaa wordt a-htiád, al de

oude rijlaitr_ "ID deu Raad te Yetkof,pU.
Dell 8ecretaria "ordt plaat den heer J. E.

Schonen, WeUiagtoo. te .,.,.., de ~t
"ID &eIr.r hootwerk __ brur ..oor rek-.fag
nO den Raad 'fet'kocht. i

Bealoten Jl. C. B. Loabacher au .. ateIIea
aJa',qjdelijk ~ter. 6/. perdac;~
ud eeD "eebi keaoiageYÏill, yerder 0Ifl tb- per
cb g al. brb,a~r te beialea. ,"

., ! ~

"~tUl h1~t
.... n p~pn
pl"at<"u dic"-
in dP tw .. lf

eiadig('D<! ge-

KENNISG EVINGEN.
'. -
EEN oDder.jjur "ord' Pnaalrd •• n betl.~

chririeliike beciaaeleo, "oor HoUIDdacb en En
gelacb. Voor bijzoaderbeden zie desbetrell'ende
Jd".rtentie.
OVER een ItraiPogel, aangebonden in bei

acbot te Grool Rimr, distrikt Ladismiib. 1_
meo d" deabatre1l'ande .d"rt.entie.

OMTRENT eea .aa1bruine eHI,' "rloren of
, .. ta'en .ID Scbaapri'l'ier, disk. Ch., woreIen
lnlicbtiagen gen'&agd door d... beer C. P. 800'
m.a, aldur, of door den beer W. S. Troter .te
C.I "iaia. (Zie ad Y. )

DOOR d~ afdeelinpraad na Malm_bar)'
worden teDdere genugd .oor bei opmaken 't'UI
de .Ofjaarlolracbe Icha~tiapljjet .aa beluitbare
eirado_u iD die IfdeoIiDi. Zie adv .• oor
'YOlJedige bijzoaderheden.

WEGGELOOPEN _ merrie na den'heer
F. C. Peelr, Abbiladale, MalmeebIIr)', laatet ge.
zieD te MalmeebDry. Bij tera,rbe&Qi'giDg "orden
.11e billijke Itoetea •• rgoed. Zie ._tbjjlOad.r.
beden· adv.

EEN pablielre "rgaderiu~ aal g.boaden
.ordtlil In de RtaduuJ te Ihlm .. hur,. op
Woeaadaa. 22 ~J ali, re Diet ailbetaliDg na
c1aima .oor poommaadearde goMel'8il eaa. zie
cleabatre1fende ad •.

DE beer P. J. P. Maraia. ,~, Tolbecb,
nl 31 Jali •••. eea~te publieltrtviOopilllf
"oudeo op de plea. "Part 't'UI ~ruis V.u .. "
na leftDCle hs.e1 ~ goederen, b~iarud .ea&
Voor bijllOllderhldell, lie deabetre'ende ad •.

IN bet Someueei HOIpi .... lija eenip plu..,
opea phoadeD yoor bea, 4ie _ detlBruk. op-
leidiog ala Yerpleepter wenachen. "'Zie cleebe-
á'etr.nde ad •.

MET JeDOIIten ""'Ii"" w. de I~ebbenr
't'UI hewlg"lre, echta Holland.ahe Iipred Delen's
H I..... WIr, ,Bee.eDup, Koek eoa . ..., aah.

U"_"'O"'V"',J te t.uicIe ad.erteatie .ID den beer 8. J. 't'UI
~, nn .~eI, LoDptraat 9., dia: lJi.,...n
rolm YOOl'Slea It. '

DE beer Pa.~1 D, Ct'aYer. abl."ISteDeil•
~. UI V~. 17 Jali, een fP'OO~Y6Ibo-
P'DI boDelensf 12 Boa,....,...., ....... la bet
~oinl. 't"UI enboech. Voor bjjlO~eDII'" I

DE hoereo putbrie en Theron, ~
lollen te Belderhnteio _ -ko.oJRa&.-boadn
~a 20 -- ~ .. lt op 21 Jan~' Voor
b{iaooderbedea lJa ad.. .

DE beerea Di lIlP6I'I, Moore ea ~ lteIa-
gl'lI,.IUIlea te qaJeCJOn .., 23106 ....., ......... '
kooplllf boudea 't'UI 40 ... te ldu... ~ie
deebetn1feade ....

~OM 1!:II:N1l: :&:OU IN EE..~ DAG TIl
u"".>!FZllN.

, \
., '1

/
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"



...

TELEGRAM~N
OVERZEEseH.

1.110... v •• W. Au ......

Loedee 13 Juli-(Reoter) -De InkomsIen
1'an Weat A "oerahe voor bet l•• tate Jur klom
men tot .t:I 630,238 ... n v6raaeerdenog un
.t:'l83 Un verg ..leken met bet yoorulla&Dde
Jur

Londen Il Joh - (Reo ero)-De l()ealaDd
UD deo I au. 18 "mder guostIg Z II' wordt
boe langer wo _akker

Londen l~ Juli - (Beuter ) - De Psus
had gistereu vel'!lCbe dene ooeenbl klceD Vlln
I6roote ...... kt1 en collapeie Te mld [ernacht
yer.acbtte .une omgevlDg D&nweluk. dat bIJ
deo nacht door ko wen lOU

Londen 14 Jnh-(Rt.Dter) - Het la.t.t..
ber cbt ....nl!•• DIe den toestand van den Pan. le
Jat Z H .vrveolie 18

Am.rlk •• n.ch Esk.d.r t. PIJ-
lIIou.h

Londen Il Juh-(K~oter)-De PnnR van
Wal~. napeeteerde beden bet Amenka&J1.cbe
es kad.r le Ptymoutb .aar ook de kaDul .. loot
veuamdd .. ,...

De schepen waren In regtJnbo0i formalle en
_elden wnutllCb t eo

R.pport F' "k_1 Ond.rzoek.

LODd~o 11 Juh-{Reut ..r)-Dd Hertog van
Devooabi-e v~rklaard. b den avld ID bet
Hoogerhni« d.t een rsoport inbondende wfor
matie betrtfl'ende bet ti.llal" oodM&o.-k In lie
reedhe d iemukt werd en <00 spoedllr mogel li
het Parlement ... 1 vo< r~el"lN .. orden

j

"Repre •• III. 1II•• tra •• I_ v.ná Dultsehl•• d.
"('..oudeo 14 Jult-(Reuter)-!>e eerreepon
deOl e VaDEDl!eland met DUItech aud eo BeIIP~
ID sake C iDa1a. pr ..f.r~ot e Vv r bIt M >eaer
land toont dat als andere Br1toch. koloolee
met Dame Zald AfrIka pref"rentle '(even aan
EOllelaud DUlhchlaod ~e booger tanef nl
b.ff.a op &Jlen Bntllcbea lovoer 10 d.t land

Ver..... rl•• Unlo,.l.tl.eh. Vrll-
h.nd.lar.n.

Londen 14 Jolt-(R ater)-Op een verg.de
nng gisteren .voDd "eboaden van d., li 01001.
tl'lebe 'rnhandel.ren wur '1tr Mld ...el HIck.
Beach pre'ldeerclA .. erd m~t ~lgeweoeDe Ilem
men be.iot.t!o stappen' doeu urn een debat ID

optima for DI te verkr ~en n b~, La~erh 118
o.er de .vor.tel en .an deu be"r co.mberlalO
voor bet elOde jer I t Ing

D. rllk.k .

I uje 14 Juh-(Reu~e) lu h,t lawerha <
he ft bedeo Dam dda~ n ant'" ~rd op ~ea
vraa~ .an cl .leer'\ \"1 Hlack!d P voor
Ba~ I_a" 0 verb~ d met het ~ laa VIlo deo
b... r ham ~rlau ~ _t,ll d. te"r Baf ur
gezel! i dat mAn de opneb I nl( Vaa oea r (Srud
waar d ko 0' eu _er e.; nw orl lJ. U j" "II
Diet o't!rW'l}~en bad nl.ar tev~ :.4 ou Ke. de hU
dat de regeer Di!' VaDpion .... <IC t~ bemoeleo
m~t de 11 kale sc kk ligeu der kuioOIUU

Bulgarll_

Pr •• ld.nl ROD •• V." .n d• .Iood-
.che Ver•• nlling

.... (

l)Oj II Ju - (R __ rl Pre.lenl
Roo.eoe! f.~tt be ag 1.lul( j met d~ Jood cbe
'i r""D ~ih~ d e veranlwoor leiiIIr • vcor rie
pet t e prot",t erAode tdgen de behandehn ~ valt
le Joden 0 R "la d w ... rop du RU'~I",be
regeer Ol( unmdfk o~ ((smukt h~eft

De u tA ~g b ervan • oIo et belee I rloch
men vermc,.,.jt dat d p"tlLul lII"t Yerlon ien ui
.. orden

Pr~" dent ROOll.o..lt dr agt op een 'I 'ledige
bet! .. ~ sa I d Lar u t..td mogel J k de regeenn\(
o ID"e I kh .den ui bren~eo "at betreft andere
d p om \I lie verhaodeilngOln toet &uil.nd
Tom""r d.. r Ru.laod .treuge m&atrel!"leD tal
oemen UI je D~r J 'ers OaD bet bloedb.d te
te ac ra. Iru

a.n.r_1 Both.

Jul -(Reuter)-["~ Haa!l'"che
ent d r Da I Tel ~r.ph weldl dat

( eeu H b. op wei( naar Holland I~ om lJl·t
e. r "" I ot Kru<or e I Dr Ley 19 t" c nf Jre.
eo j. ., e m, beweert dat dJ aotl Br • be

.; 0 lu d Af ka Dog .teeds geleld

De "CrII... Act"

J -(R"uter) - De (r me~
.","ch II nde dl"tr c en ,an de li(r&af
ne I mer li: T PI ·rar Ro.com

[li u eo ~ ~ herroepeo
D .. rl er toeli(éJU cbt met hAt oo~ op

het oaie end. koo oki k bewek .ao lerhnd

aan.raa' Both. ov.r h.1 b.zo.k
v.o d.n he.r Ch.lllb.rl.ln.

1 Jul -(R.uter}-De h-er I eOaard
leuit asn d r m~ eeD lan~en
doeraa B tb nn een H dod lOur

~It V0Ur" ))V"r de
ezry .. k Ya 1 ien heer

( hamb r Il -eu Lrellr <e m.1 <I< • i(ewee"t
Je &a~tin ,I ",bter beeft I>C I tarolelHeo

<~ vund

KAAPKOLONIE
Dr.nk v.rkoop.

---r-
I' r flub"th II Jalt-(R,uter}-Re<len

w.rd n het po oh"f eeD n&turel met £ 00
G eIe of een Jur a den tronk gestr£ft .egsn.
I et ."rk'lvpen un dranl! <on l~r I c"otle H.t
WJL' d. derde mul d.t hJ .. egen. bet.elfJe mie
dr jl '.rcJ)rdeeld .erd

P.sl.

K W 1 "0 13 Juh-(R uter}-O •• tarl •
II f" tel k vr y&n p6t!t lIJnde elf der luder.

heL Icamp ont,i'geD \ aD I! I(e•• lleo elD
d gden I md deo do<>d lJr B.rry Ed"ards
bobc...,rd h k .mp met bet L",te I!'evolg l()Qda'
~et ai. n oj"i leaD gelden

Pokk.n .n Pro.ra.sl.v ••

nbolle I! JIl -( Reuter)-Pokken v ndt
m"n n I( v"ra u het d .trlct .0rdeDdl' er nU
, [I" II< , ne Id ng van gomukt Zeer "elnl

~eu ocht r l n r net ngeent ea m)n boopt
bODen t .. e m..and~D mot de I ekt.. klaar te
komen

)rd. te k. regeo. II n gevallen en I et
weder nat 0 k od
De lO t 0p de ~e~ e me -er~ el ol(en l' door den

alde,,1 o~· .... 1 eeOH emm II' a.anlj'euomen
Eeo ui ke p ogr" .. _ve vereeo &,lOg "",eft

le h e ~P' cm I eo dr Jam.~)n be.ft bet
prllll lUl t.ocb"p er van oaolleno Den

K.ndl..... n •••• V.rkl.zl •••••

I r",nhlli(e 1 Jill -(Renter)-Het e nO
.eker da Dr Vao.. I W V de beereo I ee
I W V \I II. Ide burgem ",,~r) eo Rodlle eli"
Htevller beg""r g liJn om tA. .taan voor bet
Parlement maar alieD v.ridaren llCb lIewllhi
om ,cb te bOllden un de be8hMIQg vaD de
verfWlJlgJn~

\2lor lO< _er men weet Icbunen Dr VaDes en
" V hEler \f II. de popul.lre kanild.~D te IUD
\ -aD d ... erkheden

Broadv.rIloop

K mherlpy 14 Jul - (Reater) - De
l<am~r Yan koophoniel beeft hedeo namiddag
!tesl teo den .talhra.d te ver weken de regui.
t" un kracht te maken die een bakker d"lOlt
LUn rood bU bet ,e"lcbl le yerll:oopllD

P•• t rapport

Oost Londen 1 Joli - (!Wnt"r) - Bet
rapport "'0 deo Peat Bellmbte d", lt mede dat
Yler gev.U'D nog ""der b..h.nd6hog blll.en eD
dat bet tot.le Aantal ge_alleuslDde bet alt breken
:lJ gewetS' 'un wurnD 16 aoodlorug w.reD

'NATAL.
jB •• u L

Durba 11 Jnli-(keuter)-De heer Edward
F Brusskrl] de welbekeDcI .. m.kelaar een der
yoornaaD)l~ deelhebbers la plaat8elllke onder
nemlDgeD ;stierf plotaehDg heden morgeu le
Is'PID"O

GeDera.1 Broadwood drukte bU het ool.laao
vau h~ B'tIfeu commando de hoop Olt dat z I
sicb e<pu ti n Ir souden g..dragen la vredes .1. 10

oor loast ; d HIl!&8 OOk IIf'n tA.",~ram Toor ....0
Lord Roberts die '.n attic eren en maoeeh.ppen
,un "aardee I g uudr ukt .. -or hOD hard w~rken
eu de diensten door ben In het .."Id bewezen

.... Isch. tro.p.n n•• r ao•• nland
Marttzburlf U Juh - (Reuter) -Het Army

f'lervlce Corps b,s emd voor Somalilaad b ... tt
ran bet boofrlk .. artlrr bev ...1 on 'an~en r ich elk
oogenblik gereed te boaden om naar D trban te
.. rtrekken eo men 'fer.aoht dat bet op Uln
t.. tst Woeo~ag met de Draytou Gr~Dg" ,,"I
DItzei .n

Later -, erdere berichten un het hoc frl
kwart er toqn.on dat de twee k mpag"len van
bet corpl die uur &lmal land moeten bier roor
eerst ID de volgende w~ gereed kUDDen 'UD

Durban 14 J lil - (ReDter) - Zllerdag
v,,,trekken twee kompalftllen un bet leger
dl"" t e>'P" nl 10 ottieler ..n An S0 man met I)
pao-den 1\)0 mUlle.elA II Kaapecbe J00l!rn8
beel ...al w,ijleDs "n voorl'1l&d voor ••• ma"odeD
ID de Draybn Grange nur B~rbera om lan
ddD veldtocbt ID Som.hland deel te Demen en
men I., lt bieruIt af dat pr ... er uitgewerkte
voorbert Idoelen zulleD gemIlIkt wordeD eo de
Yer chtlOgeD te vel le worden I rvat

P•• t

Durb.n 14 Jil - (Rpnter) - F.e., n enw
!>"stge_al bMft zicb tf! Durh." voorl(edaan ID de
we k t. ml j j~rn"cht op Il J Ilh g.e Il hgd nl
.. n een naco'el .1. QIA(('",cnt te ~lay.tlle oei
m lien bUlten het .tad<l(eh ed .. erk.,.am en In
d.." narot un 7 dezer In b t bO<lt'taal loege
lattD waar b ...eldra oyerleed l t de bnurt
VOD ~IaY'llIe .. aar meu ver van deo 'poorwe~
• left meo leh UD doode ratteD ... room"D
,>o<io, dd bo.oettlDg.br '1 Diet te "n len 1
w.1 bpeft men u teen weta.lilelerlJ eeD rAt
<) tvangeD aaD pee gevrekl

V.rtr.k Corl..tbl.rs uit BI<Je.-
font.ln

Blo.mfontelo !4 Juh - (Reote) - De
COrloth ~1"8 Iuocht~n beien mel den ..... rnemeD
drln Lt flooverneur eo o",tr kk"n met den
miJ ta,tre10 naar Joh~nneehur" Een groote
menigte deed ~ n 0 tllol'l~e

De heer Wlff r1 Brown drakt" pen<oonl,k
_an dell beer iam •• ID w&ardeertDg
z 10 optrL-d80 al. ecbe,d.rech er

TRAN.,VAAL
Een Bo.r.nv.r •• d.rl ..g.

Johan e'b"rll 13 Juh - (lleo er) - Een
gr >ot unta! bO<Bru der H"kpoorl \ .lJe he
.Ieb IJ m J an ver.a ieD ..oet ".ll ~bl!'ah ...
berg u t.tre~1 hebbeo tcr plaat"" un Komm,n
dam PutgIeter .aar Oenl Clement8 t n kamp
bad ID deD sial! vaD NOOlll!edacht op Z ,terd.g
verl(ad r I~ Ij'"bo Ideo OW den &aavoer U

""lalt'cben en goedkcopeo arbetd te be.prek n
Dd vugadetrlnl( wao bele~d d >or de beren
vereenl~ Dif van hat district Krugfndorp d e
J."r.l ID d~ we.teluke dlj!tncten de .temml!l (
d·r bevolk Ill( over de Ch Deesche kwe8tle zOtkL
t ..... eten te kome~

De oo..roo .....rden toeoc.sproken Joor nenl
( liters Komm.nd.DI.I! P.ltj(leter en V.n Rens
I Jrol (tenl Br tt en <le beerpa J nniDg. en
Hll d twee .elbeke Je labak.pl~oter. EI
!or h denen )rlltter.t)el b kl ....dde eD
I}I r p<:r vroeger .oortltter ya, deu E".teo
Volk.raad B..balve Kommt C II er. ea da
heer J eDulngs wareo al de .prekers z er t,,!!,on
den a'foer van Atlalea d .. r &11 het onnoodlg
achtten om arbe d bUlteD Afnka te zo~ll~n daar
al~ de 8tren~e bepahollen der plakker_wet wer
deD nagekolll.a en vrIJbeid nn medcdln~loll aan
arbelds ageo'pn !( laten .erd er gWOtg "bel
der. a dil land te vlodeo .areo Do b~erfln
w.rt>D Ove tUI~d dat de r"goor ug zoo m n ~I. de
hed~D die woor dd n verheid .erkteu alle m.at
reg-Ien beboorl k gebellgd bwden om Zu J
£.fr kaan.ch~ n,torelleD als arb Ider. te be
komeo Om echter het beeluor bU te .tUD ID
do Opio""IDg van bet vraag8tuk bes 1001 weD
IDhchtlugen te ve zamele~ a teen laDdhou.
")gpunt en le aan d.. th.o8 Iltlln~ booliende
a,bed..commls'le yoor te I g;(eD (bk h ...l""t
meo Mn all!eto"~!De conferbut cl te "oaden van
al de .ertegeowoOrdll(er< der .. e8t,,1 lila m ddel
puoteu van landbou... te Kru,!erBdorp or 1
Aag lotU8 ,alleode dan toowel Geol BJlha al.
Oenl De la Rey de verga jeno!! toupr ..lren (lver
de "-wot pche kw"'lle

.I.u.. uitvin.......

Jobanoesburll 11 Jnlt - (Reater)-M.t een
bel.nl!'r ,ke U tYlndml{ .. erd Z .ter ial{ Damlddag
een proef genomeo namfIlIJ" een tolddel om .1.
hedeD 111 een m 0 worden oeerli(elaten eo het
toa .. hreekt, ocb bet neergelateoe te doen vaat
honden door tanden ID Ii~D opbettiniBtoeetel
D. proeveD lukt ..n teD dOlee mur bU eeD meI
een tou. loodrecht neergelateD kOOI rukte let8
1n de War waardoor de tanden nIet "Nkten
zood.t de boel OlJlr .Jnder v ~I ~ocb Icht men
de DIeuwe uitVindIng zeer belangruk al~ middel
tot le venoreddl g

V.rlofbrl.v.n.

Jobann ....bDrl( D Jnh - (R~Dt"") - T.ee
heden Worklonen eD Yunken.on !leoumd JUD
lICbuldlg I .yonden .aD b.. t zlcb aanscbaffen en
..erkoopen VaD valacbe vurlofhnevl!tl eD b"bb ..n
twee Jaren barde pad bekomeo

w.t •• v.nd. R.....

PretorIA II Jol-(ReDter)-Dtl wetgeyende
raad hield bed ..D n.mldda~ weder vellrl"ienn~

De Kol Secretan ~ gaf keODlB dat het H DIS
loa worden IJIDgezocbt om de Irweetle yan
traktemeotea en toelal!en no den dIrecteur ....n
ondelwue ID beid" kolonleo uo den loter kol
r....d te lat..n daar d tt eeD luk le P.aDb!llde
koloDleu jl'me<ln

De pr.sldent lu een bood!lCh_p voor waann
bet HIl H gen .agd werd de heli(roolmll yoor
l~ ) I I~I)" ID bebandehng te Demeo eD de kol
IWcretaru gaf keDo~ dat hIJ morlltn de be~roo
hng ludlenen en het H UI~ vrageD zoo herover
In OOlllJté generul t. gaan ...

De proe geDe.... 1 gaf lI:~nn~ yan de IDdlenlDg
..eDer ordonnaDtli oYer apoorwelltiebeer mav
blel't8geD yerk laarde Zleb de heer naU op groDd
d.t het laDd oventroomd ...erd met belangrlJke
llIutr"{feleu 1'&n "etgeYlOg die het geen gele-
geaheid bad om n. te gaan

De proe gene rul zelde dat nlemaDd binder
£00 lIJD dan bll.l, mOlnDleD"e mutregelen kon
vermudeD mur de nleU"e regeert Dil bad oleuw"
...et!{evlog nood" en die ol'llr Bj)90nregzaken
WD vaD groot belaDg

Hot IDdleneD der "et "erd toeg.,.taa .. en .U
"erd "oor de eente mul geleIeo

Een ont"erp ... n ordoDnaDtie om bet ..onoen
UD geDOOt.cb.ppen DIet voor .Inlt "erd oolr
"oor de eente mul gelOluo mur eeD pn1' .. t
ootwerp door den beer Hoakea IDlI'o(hend om
m'lllrdere beyoegdhed aan het Joh.nll<!lIborll'
..,be g9llleenteb·.tDor te geyen "erd logetroll:
ken op IlTOnd 1'&0eeD plan om de zulr In eeo
algemeeoe "et t~ bebandeleD "ur d. proe

•

Preton. IJ Jul -(R~uler) -G etarenll1'ond
werd IQ don Wetgevenden Raad de LaDdmeters
'fet voor de ",eed m lAl l{elezeD

De Proellreur GJnerul vroe~ Dlt.tel ".n dIJ
w~t op K'1stbare St~eoeD dur dele DOg I~ ban
den wa' v.n hot .elect C1m Le

8 r Percy FItzpatrick ,,,~.,tl,,de nur aaDleldl~g
b ervan de aaDdac h t op r."t fel t d at de lede U

1'&'1 bet HDI8 eell pawft1t ootvangen b,dden
to bl)u>!eod'l eenrlJdlge .. rld.r1 'lgen raD bolan"
bebbende peraonen

Dur d.le haadeIwIJze nIet oen .cbeodlOg "RA
_aD pl'lvllege b"""hoDwde hu b,t ala leer hak
baar

Da beer HuIl lelde dat d1! da~b1aden de wet
h~dd~n gecnha"erd m~t het doel 001 de leden
W ICflDencoereo Als Sif Percy dIt ID SUn
b..oordeehllg "llde opaemen zoo bU bem
It'lI~en

De Procureur l, >neraal zag er geaa be'traar
l~ dat poglDgen gedaan werdeD om de ~en te
Idluenceereo lool.Dg .1, dIt "etttg gebeorde
Elk hd had eeD me edeeliDg ont ....ngllD un den
b er Ml'ngg ;leo Seeretar," 1'&0JobanDelborg
0'0 de leden te lofluenceereD w.t hlltr~ft de
u:IlIJlOr.hteIIS "et eo daar "U gelD besw .. r
togeD gemaakt

De Comm"'!!3rIa van MUDen zelde dat ID bet
.,CDe genl de meded ... h~g k"am Uit IJJt
glllichtapnnt un het publiekj ter"ul d$ze III bet
&pdere ,uIver PrI'ut -.

Het nl.tel werd to"l(e.taan
De MIJD a.lCulahee eD CertllicateQ W. len

wordeD vo r de tweede maal g~le&en en ameDde
QI.DteD op de MUulclpale Oorporat.ie ".t "erden
Ilin bet liDI8 uDgekondlgd

••• zIeIa.d'
Embaba&ll, 13 Juh_Reuter-De nrklalll!g

oplui' door den beer ObamberlaiD lO bet I&(er
bWl pdaaa dat de toekOlDlt no Swulelud
door een orde ID rade lOU bepaald worden die
"eldra venchlJnen £OD beeft bier ..erwondenag
i' baard claar ruen mt'llnde dat het lange a_tel
"Iuytng b teekende ter ...ul me1l In d. order In
r<de e~n a.vkon'hg Dg ~Iet -liD een pro~nat
Older bl.nkeD IJl meu vooral daarom OnleYf\4en
olndat dan al. DO bet departemeDt "..... naturel
I"oukea bet bebeer der Ivk"mende ~bten ui
bobben SAdert 1888 totn de S"utee de bl.n
k,lO vrubneweD yerieeodllll tot bebeer baDDer
el,eoe .. ken tot op deo oorlo~ cun de "lren d r
b1lokeD .teed. beheed door eeD departemnt
yPOr de zak811 der bln.eu eD bee yoorBltsicbt
<Ijlt zaken e..eozeer onder bet aatareJJep.depu1e
lDeDt lI1llJon komen al. ID BUatolaod of de

-
DIll 8PI!iAKJm ~. JH\ ~
P"b~ ...erden ipentrd dOjIr dell

CeJli.... (l'e pe-.-': Petitie ...... _ .......
bet ,..Jeot _W .,_. PeIUiOeDf.!Il

~ van voontellea ge.alUedde
dooc- de heeren Men!iman, om op 28 Jm __
~ 8te11eq, dat Hl dei opuaae ftII h;t RaD de
tijd ..... UDpbrokeD, OlD ~ te ....
leenen a&'Il.JleD. itie betrokken ....,_ S"'eeet
bl; de ~ rebellie ell DIll ... Z E. deD
Oouvemeur ~ ot. ..enoeIreb - JII'O"
oIamatie III dieD ~ UIt te riaIdigeIl, N
Jl' de Waal Let, Dr. Beck Dt>mpera en W..
sel"

lRappqrten werden mgeJ&verd door deG
heer LaoUreaoo, 'I'OOnit'ter TUl een eeJeot
comité

8tuk1reo ter tafel gele~ door Ilea Eersten
Munster 811 dea Oomml_ "fil Publieke
Werken

OPONTHOUD TE NAlTWP!OORT
De beer JAB 8EARLF.l Yl'DIIg den oom

ml88aM8 VaD Open_e Werken, of middeten
met gevonden koaideD worden CIIIl bet op-
OIrthoud te NaDwP!'O"' vaD &eS urea op de
reu naar JohaIIne8burg te veriUQderen

De OOMMIBS.!RIS ant ...oordde dat bet
OpqDthoQd 'VerOOl'Zljakt werd, doOrdat aa1oo-
wagell.ll daai af !ell aangehaakt moesten
worden Van Pori EliAbMh ~ 111 altijd
t ...ee saIonwalarmu. direct doe:.' D&&I' Johan
ne&burp; Vaa71 Woensdag ~ November zou
d<.n er t .. ee addftlo_1e tremeD 'Van Patt
Elizabeth Daaf JohaDeebuyg dirept loopell'.
Dit zou het aautal van znlke tremen op 3
per week brengen
NlSTKANTOOR TE pORT ELIZABETH
De heer JAB 81lARLE 'fTO(>gdeo Eerslen

MIDII,ter of VOOl'ZMm1llg W de supplementaire
begrooting gemaakt zal wordeD ..oor het ...01
tooien vaD de publieke ~bou ...en, ..ooral het
polltlumtoor te P~ Fi{mbeth
Do EERSTE MiNISTER antwoordde dat

de nood m publieke gebovwen te Port Eliza,..
betb nog TUl Joagen d ..tum WIlS De Poe~
meesler "'daar had verzoohi om m..t het
oog op den snellen i'ocmutgang ..an bezig
flll1d 7JDllder ver~m de ..oitooiing van het
JIO"tka:ntoor In 0CUl81derahe te Demen. De
zaak ~ de aandadbt der reg...enng en voor
ZU'llmgen lIDUden worden gemaakt
BPOORwmLLJl'oI PORT ELIZAlJETa-

GRAAF REINET
De heer LEE vroeg den CommiaIlaria raD

OpeDbare "werken of biJ mstructles zou ge-
Ten Y"OOrbet maken vau _ opmeting ge-
durende b~ reooe VGD een afWIjking van de
spoonregliJu Por't Él.izabetb l1&U' Graaff Rel
Det om de legeowoordJ.g& hJu te Oal.8laDd te
verlAteIl OIl dan d&Ol' Uitenhage near P_
neUs Mill. en van daar Daar BaodfonlelD en
Oraaff Reinrl en indien Ja of hIJ stap-
pen 7,oU nemeo om de Doodlge pJ.annen te
krijg ..n voor een nleUwe 8pooc"9tatie te
I ItenhagcJ om aan de behoefte van gezegde
I Jn te l'Olrloen

De (X)MMISSARlB antJ'lfoordde, dat de
algemeene bestIerder de ahl'lJkmg niet aan
beval aangaaode het t"""de deel van de
\"Taag !OO bl] gedurende hrl reces oDderwek
nstell"" en dan Zien _1. gedaan kon _r-
d..n
T\\ }O}E. WEI\:ELLJKSOH.E POST TE

MASBURG
De h...,r HILL vroeg den Eenten MIOlIl-

t ..r of het Gouvern"meDt IDI gnnstljl;e over
1I'egJng zou nemen de aMlBpraak VBn de ID"O-
nl'l"S van PoatDUl>iburp; en dIStrikt op eeD
twee-wekeh]kisehe post

De EERSTE ~IDIBTÉR ant,.oordde en
!l;af allereerst de ClJfers der onkosten die
zeer hoop; waren ..e~leken met andere ko-
IODle<!!Wllt een OIeu.. e postregeling thaDli
niM; n>c!htvaanhgcle

OOMPENSATI»! \'OOR RIVERSDAI.E
EN LADYSMITH

De IlI'er BADENHORST vroeg dl'D Eo>l'!Ilen
Mmillter, _eer de oorlogs oompensatie
clalms en k1l'ltantt"" gegeven door de mlhw
rpn ill de diStrIkten R1v..rMiale eo Ladysmitb
UItbc.ótaald :roudell ,.Ord"D

De F.ERBTE MI:SIST1!."'R aDtwoordde d lt
hl't ODtUtvoerbaar '11'.... om tba08 een datum
vast te stellen Spreker lDAaIrte dUldehJk
dat .lles aflung vaD de behaodelillfi' van d~
elsohen door de oom!'C'lll!IItle commlS8lOti
SPOOR Wnt WITHOOGTE--DORDRF.lOHT

Df> heer DE WEl' vroeg den (ommUlSlll"UI
,an Openbare "erkon of bij van plan ...-.a
een ,om geld op de 8uppll'mente.ue begroo-
tu,!!: te plaat<W!n om dM spoorweg te verlen
gen vali \\ Ithoogte vla Dordrecht naar Dor
drt.cht Statie volgens hAt rapport vau deu
gouv<'l"l1t.'IIlents r08ld ..nt lugenwur
0.. (OMMIS8ARI~ an"twoord lo en Wide

w ar ltd rapport te YlOden was en dat d ...
Vla he £31 1t38 zoude kosten Heot WILS nIot
h>t plan daarvoor op d .. sapplemontiure hf>.
groot lOg van dit Jaar een bedrag Ult te trek
koo
KA "TOORl REï\ I:'> DE A(''(X)UNTA~"TS-

TAK DER KGB
1)<, heer AMOS BAILEY vroeg deo com

m Ssart Van Openbare Werken wat de kaa
toonlrftn ZIJn ID den Aocounta.uu. Tak vaD de
Kaai"'ehe (ffluvernemellts SpoorwegeIl €'II of
die uren overoonkoml>tig de Clvwl" dienst
r~ulatl'" 7.1JUen volgellJl gebra;k ID aDdere
IOllltol"<."lJ."aD den spoorweg dIenst

D eOMMlSSARIB ant .. oordde dat de
di.n turtn la.D Il v DI tot 50 m war ..n Teo
ge,olgA 'aD de drukte VIlDweria: was bet voor
, ..le klerk ..n en beambten Doodlg om na den
ge" 00"11 tiJd W ,....rken In sormruge deJl1lr
t"IJl~D't"", werkte moo gewoonlijk tot 4 tlur
of .. :lO n m Mllsr overal ...as er druk wérk
en mo. >'t D1~1 later werkl'll volgen. cI"It>le
dien 't "'gulatles

G~'HORSTJo.; 'RF.lI>ERFX.JHTEUS
l> heer BURTO~ 'froeg den Prokureur

Genpr al of ondet de vrede-reeblen die
gescbor.t ...erd"n g..durende krIjgswet ..n se-
J..rt ......:I .. r aang ..st ...ld 'IJn Ingesloten worden
,..ood Illllte vred ... recntt>N die ,.~~u wet:
d...u door de mllitlllre aatontelten of and~r ....
1.IDS moo gehand.,ld al. zoo-gezegde un
<J<."irables IJWU die niPt "'i>l'keliJk scbu1d1g
aan boogverraad gevondeo werden door eemg
gerroht"bof

De F..ER8TE MINISTER IIn'hroordde 10
ploau. van den Prokureur-Generaal MtlCItl
g..nd op dAze 'FTal14!:

rITBREIDL"iG nOOD" ATER
Sri liWIS MIOHELL "TOOg den 8ecrt>ta

ri' mil Landbouw of ("'mge stappen !l0no-
m n ZIJn om te 'f","hinderen dat de verwoeI!-
ttlljl ..n 'an roodwater zlt:'h naar de Kolome
>.ulleu rutbreiden eD of biJ ....mg rapport
danromtrent ontvangen ~ft van prof~r
,Kooh die DU ID Rhodesia IS

De SFXmETARlB VAN LA!\"DBOUV; Blit-
"o(mldl' dat geeD w--end ..-..., mgebmcht
mocht worden nn RhodesIa of de Tra~
Op het tw8l.'de dool van de Hoag ant ...oord
de de 1lI10l8'ter bevesttgt>nd

L"iF.lNTI!\G NATl'R.ELLE..'Ii
b....r LAING VTOf'g d. D Kolomalpn

retan" of reipresentatlE'S al lUIll b<ot goaVE'r
n_ot ~e~ ZlJn dat 0Pl!ev~ ." fat-
_nliJke aatornllt-n die p<'1" spoor relUU OD
"eJDAlr. en ergerOls te ..erdureD hebben ......
Iletlll ged~n IDenting tegen builen pest

De KOLONIALE SECRETARIS anwoord
df dAt representatIes VBn tijd t~ t tijd 1n'r
leD g..maak!t De oeeretan. "1st re!rtE'r Diet
'an klAehten pO all"" werd door de reg__
nng gedaan om kbchu.n t .. voorkomen

COMPENSATIE TE BTEY1IiSBURG
De bt>er BURTON Troog den Eersten Mi

lU5wr (a) of eeD aantal compensatae eiacheo
over4lalldigd aan de Oma~n bij de
eeMe Zitting van de oompenatae eomm_e
te SteynsbuFP; niet afp;ebandeld werden "."
Iegd of op lIil1de;e "1)'18 verloren ...vrden door
geen foat ftD de eidlen (b) of het .au
,.. ~t de mb-oomm... die thans te SteytU!-
bUI'g ZIt ~~rd beeft zoodaaige clalDlll
In aannwrlciug te ~t gouver
Dement ouder de d4t IRI~
OOmmUll!lI811gel ... tett "Ill toe te laWa dat dill
elAtnu. Ingediead rorden en ze 111 O'I'erwegmg
te runnen

De EERBrF.l )lINIBTBR antwoordde dat
de reg....nDg geen ZU.Iké 05cieeIe illform.Mie
bad Hij beIOOIde dat bil ooOOawJek 111 eie
z:aak zou dor>D en t.... alg_ lwrr..rug;ng
_ handeleo

of het Gou ...~
treden met bet
BAner Kolonie,
voor per_eD

zonder oponthoud
tU8l!OheD deze Ko-
KoloOle

LA~"DBOFW

~~'Wt-. ..
III dftak -
'tpla .,._.ha.,. bekaad
fISttea 'nIdIri ......
"rkri~ ..tell &ija
de boéhUlket., ell Biet.
~ In d.- 1IOe~.
Doeg - alleeD iaa1;ructl_
eH Spreier noemde
.cbiDende JIIIDdIetten.
School CIWa- , opleidmg
eumem ..... aaderwiJaft,
rf!8lJlten. qpp...ea ell ;JljIlM!Ctjea
aaald,.erk;r landbou ..
nWlt "rODd .. aren de
begrepea onder de
hebl" paliIJIet DO li
teD ,leCht. liDIormatie
beatW'tm ~ dolen
"preker, ...... ~ boek,
ten 'Van regulatiee "'_aQ!8Ylat
W.t OIR hebbeD
(The KanQ,() DaariD
zIJn de regulaties III de adled~,n
IDlitruotlf!H 'VlUI bet d_ ..rt__ ,
m de acbtlbt'n pamAetteD
'oortll zei j;pN'ker dat het aodboek III hK
Engelach &DOwel ala 111 bet R Ilanclaeh m_t
...orden gepubliceerd Sc.dert ~898 mOBt!m a.Ile
vormen ....n ht't d.._,.rt.emeot 10 beid.. talen
gepubliceerd ,. orden DIt ~ ook geeehle-
den ...at betrof het HaDdboek;. Wat ..erder
In het Ha,dboE'k beltQOrde o~nomen te wor·
den ,. aft de !lil.t vao paplt>ren door Bir Henry
J IIta blJe ..n r_PnIIUl1eld en aaD.I.bet B tue 1'001"
gelegd Dlt,.. ...... n belangrl~ dócument, en
b"t ZOII "..,r goed ZI.JIIom ze op t. DemeD 111
het handboek over ondé", tJ8 De her .publi
cat ie 1'8n belt IlAlldboek zou den groDd YUJ
nel ...rlJvIDg eD ongenoegen 'VllrWljderen Het
wa. geheel lIt_beltjk BOO eJbdigde .preker
dat dl' werkelijke regulahea ..olgeDII de he-
sluiten .... 0 b('t Parlement gepublicNrd lKIU-
den worden en dat wel hoe ~r boe liev.".

IX> beer SCHREL'iEB ~cJL.erde de !DO-
be en 1181 dat hiJ ooM Irorti-hJk. den b_
Malan-wou "'nken voor de be~tel1iag door
bem ID de zaak der op"oe,bng geateld en voor
de Wijze WlIN"op hij de auk roor ut HWI
had gebracbt Spreker bevestigde bet, dat de
pamfletten Diet geacx>g IDfonnll.Ue bevatten.
De oproediRg van dit land beat.cJDd ~ plaat-
seliJk en ceDtraal behHr R'l"'as ver 'Onden
aanode IIChool COInJDl8ll1et .. Hanover l'II Inen
lY en daar _D M l:oolgebou" ,.IH" opnchkll
VNr .£:2000, .n.t DIen de regulatt... Ut ht
geheel DIet HIJ had eent de regnl'lue. to
weteD gekomen toeD hij pt"" ;BoWIJ" naar
Kaapatad kwam om Dr Mut te lDeD Ala
biJ ..-roeg ""'&rOm t Handboe~ (M.aaual) lUK
,. erd gepubliceerd dan wat .... hfOt ant.-
,.oord Ta veel JII"l hrl nlét kosten DIt
\\&Il ollmogeliJk Het Irou toeb ook met raJU
dat de on<lenrlJl ..utOTlteltell de Informatle
,. tlden houdqn lut de bandeo nil bet volk
Dit kon ook DIet bet gev&J !UJD D.... om zou
bij de Dlotle 'VaDb.rte oDderoteuneD En het
boE'k moest LO Engpl!ICb eD Ho1Jandacb boide,
gepublicP6rd ,. orden HI~" as et>D "oarJitan
dEr ....w g"hJke recbten ,eie,. are ondersteu
oers Uil ruIt onderwijs kODden beter Hol-
Iand..ch 'erBtaaD ~.an de Engel&che tul en
ZIJ Dl0e8ten de gelegenheid heb beD om de rt>-
gulahes lO hun eigen taal te leun HIJ-
dl'Tsleunde daarom de rubt", 10 baar gebeel

De KOLOSULJo SECRl.'TUUB zei dat hiJ
ID zek ..r opZlc:llt lammer ,. as dat de beer
Malan dl' mail" ter tafel had gel~ HiJ
"Ist null" at 'l'an de motie .....0 den beer The-
roD zou "Ol den !IIl'n beboorde m~ deze
1.aak !l0wacht te ht>bbeD ODJ te raen ,. at van
• b....reu Tbe,oD' molle ZOII 1f.erden D .._
,..... daD een goede zaak om naar het !;C1..ct.
comltji tt' "orden ..pr,.t>zelr f!;prt>ker "OU de
zaak be~pre.keD op onbevooroordeelde "IJM'
Ttil {'('rste bepaald<. bil de aandacbt bIl bet-
~en de heer Borton IW"r de regulaheJI had
gezegd 8et Handboek. (Manual) wa. DJet daL
wet v.n hetll.od DI' h<>er Burton zei blY,
bad bt't Hu. tracbten te ..erlelden ID de
....t 'fan 186ó vond rn..n al d.. regulaties De
reglllah~ Jlf'1 hiJ waren dU5 g."ublioef.rd
'oor l87!! of daaromtreat "a5 t k Manual '
UI.. t ~"P" bli*"" rd In 1892 had dt' lSuperlII
tendent ,ani Ond ..rwll" het Handboek ver
groot t'0 10 1895 staakte h"t ~ent de
pllbheatle ..r~ ..an u>n eInde wnlmlge regula
ti". ID pamliettE'(! 'orm te public ....ren tot.
alg('m .....o gN1ief In 1899 begonnoo deze pam
lIetlen gepl1~w.,..rd te worden "0 zaken .....
ren """,r 11004 gegaaD Deze ~tap ,. as gedaan
op aanhev ..lllag ..-an V.:lTlp;eKoIoDlale Secreta
nAAt'n Dn MlIlr had hevoncJ,D dat het
HandboI'k. '1'".1 regulaties bevatte die Illet
door hl't Parll>Ulent ..."rdt>n goedJl:ekeurd \1
"uiII... regelAtItes had Dr MUlr dus "'eggeJa..
teil \1 d .. lnfoTluahe d, .. mpn DOOdig bad
kon m..n ID de pamfletten nnd ..n De heer
Malan had Pl!mll ..t no S opgenoemd

DI' hp,,, ~~L'\'\ -"aar zIJn .It> anderl!?
D.. KOJ..o.-"l\LJo: SECRETARIS -ZIJ zIJn

0011 nlpI gt>ptlbhCf'f'rd (Gl'lach) , oortgaan
dl' Zl'1 hl] dalt .tt> b....,. Malan OOdOPld had om
t"erk ....rde fel~en te noem ..n De Sllpertnten
ru.nt Gen ..ralill had bevondeD dat bet Band
botok n Pt goPd .....L. De f!upeTlDt ...nd ..nt-G ....
D<'rul van Ond ..rwlJl' had ""n 'I' .. rumelinl1 nn
rt>gel... n 'l\"t>tt..n opgetrokken m..t betrekking
tot tOf',a~en enz HIJ Iu>optc deze ('Oocept
r"jZ;ulaht>. bm Den ,.elOlge dagen op dt. tafel
van h ..t H 118 tI' l<'gg..n AI. hrt ParlemeDt
bet \\ Ilde da.n wu bPt Ha.udboek gepubliceerd
....ordt>n doch het r.ou nteb aDders mbouden
£lau "at men In de pamlletten kon 'linden
H ..t "a. ll'At ePn dN'l '·su de ...l't d.... laod~
dat d.. SU!"'l"Int ..ndent Gen~raa( hpt Bandboek
mO<'l'ltpuhhCf>erf'n

OP heer Bt RTO~ zeld .. dat bet hem 8peet
dat de Koloillaip l"f'Cr. tafl. de zallk alo eea
JX'rllOC!nbJk.. befi<-hollwdl' ......t het met ,. ...
Sprek ..r w....,. t>r op dat met d.. Manual doch
de ooderwl)' regulat.le. de wet .... n bet IaDd
,.. r ..n l'n dsl biJ (..preker) DImmer bet eerste
had hP....... rd

0 .. KOLOl'iIALF. I"F..,c'lUITARIS IDterfeerde
hl"r om te zeggen dat deZl' &f~e....,.d geil'
1nl I g... prokem nn I.. t ~faDII&I ab landt.-,.,t

D.. beer Br RTO:\ h ..rh.... ld .. I&I}nevroeger
<]"..,o,. ..r gE'l'Jegde woorden dat hIJ mpt de
'MJlJtnal doch de rp!I."lllAtlf'" had gen >em<!
l' Il de r.aal< ...... nil tf' wet(>Q .... lkE' r~ ..lin
Il' n cl.. Kolofllal .. s.'CrptaTl. 7..o"de maull 0p-
dat I.. bPvolklng dEZe land .....PltE'D ...ollde kun
n ..n It ..r. n k..nnen

De I ""r HOYFM \-.; ....... t>r op dat cl.. jtf!-
heel .. fnut IlIj( ID b t 11 Pt doen dr Ikk ..D d ..r
rPl(lIlal .., ID JIlIJrtI'D 'onn "aff dat ~
beurd h..t wud .. p;"" _t zIJn 10 t..lang van
ond ..r ...I)7....r. ""hool ,"OmlIt>. bt-voUnnp: eru:
IndlNI l.. n ook 10 hel MAnual d .. ~1(U18
ti'" "ar"l1 I!:"PU I 1",... ,,1 1<"" ordeD murU mpD
dIe QO('I bebb..n b<>~lkt "pr ..ker begrPep
n "t ...aar.m w ..n 1'1ol"n d. lilt Il"v. van h"t
Man lal lion oppon ....r ..n PIl hoopte dat

1.. KolonlAw ~r ..tarUl Jf' mot ... ".0" .t ..un ..n
ouder I, ,.00f"1jI aard.. dat all .. rAgulat 11'10 Uit 1
door I I 1':<>11\ .. mem"nt ""kra. ht 1j.:c1 ook nl ..t
11 cl. 'R ~.ol1al ....oud. II "ord"D Opll:tnom ..n
HIJ k .. cl.. dl' I tjl;3H III pamllet ,orm af 0
rpg llatlP1< ZO Id..n ..I..dan ",o('lhJk bil plkaar
II hp"elA'n uJn en ..erlor.'n I(IUlD ~p ....kpr
.t .... nd daarom d.. mot ...... an t lid ..oor M.I
",,·,Lllr, "lJ I'.al( nwt 1ft d"t ",mantt dRartpjI;"n
... "lW' ohjPctl" kon h<-hh. n

Tl. h ....r (.,1.IWTF. .... rklaard .. IlI'eD objectie
If I".bh. n teg ..n hd wed .... Utlll." ~n 'aD ....t
MlUlllal HIJ ,.a11 .. r daarent~f'll alli!f'n

I!:op,h 10 l;atMl "IJ "'" I... pr ..k... " ..t .. "
WRt d. lAndsl'pt "D d... r..gulat ". ZIJD ~prp
k. r "a< 1....1 .... rd ..r ...-0. In t h..1 h I ,oor
(ol..,.b<-rl't dat h. t • Msnual ook "dl' Hol
IRn 1",1,.. t .,,1 rou "Jr 1...11 1(... lr ,kl \an d..
RolI.nd, ..1p hP...olk njl III rlrZf' KoIóOl~ dIP

1ft ollflrr 'J-.,.....I .... lanlL _t Id... n OP.t op hl
J.:pbied elke flllCtI tI' t 1<"1( , n ord. II HIJ ~ I
daarom dl' rlt.-blllhp,.1 nt'u

DI' bePr SL" TER v ,k laard ..... ',.' ....n ;:pt n
hPy,,,aar te h"bhen t"lC"D d" .. ..dt'r Ultpn .. n
hpt .. Manual Spr. luor "as n",t .-oor pam
lIPt. om<1.1 hl) b..N bon,..d.. lat dpzp nil t 1A I

tU n 3"....n "II .. IDltrbttDgeJI dl .. noodill ,. ar ..n
Dri , Di F..A "'1lJ.. d.. mof lP or <Io> .. t..1""li

doch al. amende_nt ..r &.aDt..,.....""II:..n rial
""'" P(ltpmpwr van het :Man lal .t,...<I. fJC)f1
CJ.. \I"JlrdeD gf'zonden &AD h..t ","bool com lA>
....W>r .,.hool ..n aan d..n boofdond"rwlJzer van
..Ik.. Ml'hool

IlT "t:CK ...'<'oo,l ....rrl ril' .,If nrl..m nt
D. h~r THFRO'\ hPtrpnr lP hpt <lal ~r

Kolon,,'!" ~r ..tan' ",Ik ...0 ~..rh"zPnd ,~
klarUlII: ha I l(.daAn HIJ h .. 1 gf'lZPlld ,at h ~
Parlr- ..... nt Il t't , ...kpr" rl'f(lJlatt .. had 1[0'"

I!' kplj:rd F.Jl tO' h j!lng"n ,I.. ~ ....""b IlPnd..
.. bOOJ omn'1>'P' 'orrt om "til n 1..... ln le

"t>ten of de ~ee-
8&n dJegenen die
DaaT de 0 k K

terug bre~n
maakte dUIdelijk dat

voor Dat 10 de
het weus!!bl'lIJk 18 dat
overwegIDg zal Demen

weder Uit te gt>Vl'U
In Engel.!ch I'U ID

uitga.ve ,. .. fVaD In
daann np te nem""

de regul.at ..,," met
..an &Jle onder
tiJd tot tiJd door
!l<'dert dt> Opw-

wld .. dat het
te knJg<!D voor
g9mterClAAt'erd

girl_ ..... K gepu
DIet 'follt

Docb sproker
bet ~i8nurn
wuw 0. Van

.... '.. fl..,tt..... wordeD m~ege
het lid voor 'lO-

op de ...... Il 19 ... aar
"'aarom .,h:ie .preker,..ru; ...oor harmonisclt ..
oohooIconll té. "n het

ter bereik Dg .... n
Daarom ....... bpt

Huu om re!lalatl'" te
het ~<"Val zeld.. spre-

ker ID elk ander als b v ID
voelTEdlten Er waren voorbeeldelI 1'llJl lt*'"
rezen lIlMOP"ottIDfl.$VOlge bpt gebn.k
aan regulatiell ° a ...er de bet.>eluoDl8 van
het woord hOllseobol en Hpt departCOlPnt
had 1l!lot (Wer de t(>('kco18 "aano dit
woord voi.jl;eD8 de ennJs"et moest 0}lI!;8-

vat ...orden lrunnt>t ant1VOOrdl'lD ...aardoor
groote gesobillen ... en ontMtaan Doch de
regu1atáee moe!lten et alleen .. om.... fl.P
maakt, zei "prllur doeh ook verkrijgbaar
.. orden getteld Spr""-er ...ees er op dot ..r
:l kla8toeD YBn r<'jI;u1aties waren ID 011<.teLwI
die tot 2 j{I'OPpen kpoden ...-ord"D gebracht
en .. PJ parJem<..ntatr~ rO!TUl8Iti... f'I1 I!Choolre-
gulatilll! 0... <!tl1'8te *aren de """18 ..-an h..t
fl.l"beele otel8el De 1O'Qt van 18615 gaf bet
parlement recht om tegulatie!i te maken die
na pubhceenDl!; 10 ~ 'GazPtte kracht ....ll
~ krf'll:eD De dt401~tatlee .. arem DJet
OJIItl'DOlDeli ID d.. wétj ....n 18615 doch wcl In
d .. oohC"dDleder "et ran 1874 op H~r on
der"'Jf! De 1OObedu1....J waren van tiJd tot tIJd
v_uden! dociJ me~ l!tenlrukt AD werd
"'dts VPrwezen f¥" ....,and.".lDlteD die
opp;ellOml!ll "al'PD m e Manuel.< Dodi waar
~ "Pr .... r kon men thans de MIV
nuel dm die v!>ra de ""hodales vmd"D-
Deze ...aren !ICOOerl 1 ó ru..t ...eder J.....drukt

0... h..er BJlXJK l1f>P ZIJ "IJD p(>n wet
'I"lln hl'! IaDd

f
t ..

De KOL()~"lALE ECRET ARIS 1'1"p clat
dit nle!t zoo _

De h-r MALAN ,/pIdE' tt' 1.ull<>n"" .. ll1.o('n
d:rJt dit wel ",00 ....... ~en dat bij corN'Ct pn
d. Koloniale Secr..w met OOrTf'("t "0' 0.-
"ElW!;" plek ...aar zu e "'I~~en te Vin
d"" __ -'geD!8 "prfW ID dl' nohal"" ..an
b..t pari_rit of 10 Ide ('o1lZPt"te ..-an hpt
betrl'fft>nde Jaar De~hr""d.. kla""" regula
a.... ...al'f'1l niPt 10 "oebAdules doch dit
_ren regulAti.... ~ -oerci door pen r~
}utie .....tt b..t HnlS ODd..r Mawmle 1 n
w..t 1861; ..n Hl-" b.dl de 1I'et~,. ..nd r
~~ "Il het R erin... r...,trt OOI r"'I(U
lAhf'fl ti' ~retl PrekPr "ild" thaD. r ..
'_rom nlUU' de In 1 g~rde resoln
tW>fR bPtreffeode aaD bot'l'I!tIJICboI ..n
OmtJ"I"Dt der... mpt. tt> vum ..n
wmt bet ManU!3l 18Sl6 niPt gepu
blioeerd De 3e ~bes ...aren die
betreffende mor scbooIgeboa_
we!ke regnIa1ie8 'WllretJ spr
refereerde 'lIDII:JIIU!II "etteR
onder die rep;nlatiOCl jl;emaalrt dlf'
tham O'f"eral vnwpreid Waarom ....".-g
l!preUr met téD NlD -"""Ir
-.nR alIf> Fe(ZUlat .clttodul .... t .. nndE',
-.ren rAMJdat ZIt.,. "aar ..n hOM''''
'hij voltz- de -..et ander'<! kb_.
nft regulatie1! roof..,. ... ", ..
"'1'f'Il de door )wt d.,_
pa~t ".>TPD n...t land ...
,,('it en Will! "fWek", I",oovC'rrl' DJf't ,1f'D
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en w &li g' k oruo n

D KULu\1 II.!:. ~rLLt.!:.T\ltb r et et-eer-d
naar het bls u be k n zeld, at cl re ee IDg
v ier-vijrde blJd 0'., en cl mUlUclp h'Ilt ee n
vijfde In cl" t1 l D ~( hte r van butltJnpl~t v n
OV ID~~ \ Ut-! j l~lt UI~ Jt r bt.._ nng alJt:
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ouaaogenaam
_1I!$1eA ZIJ de boud~

.~::~~:~~~Ka..pstlld tek bad den l.II

de methoden
Et>rsten

gezegd beeft
Het ~ WlJ ze~n als

- - e seggen En .... t ....-oeg "Pr
_1 nu 'nIrklarlag rotlr betceen dit lid
voor KaapJtad had ge!"lfd ~ ~ -..
~: dat pie ~...roigde een Ill£'-

loot DOJIl#.é .. ensohte~ dOdh niet In de laat-
ste _e Tan het tiende parlement docb In
de l!eI'lrte _ _ W _l_el!de parlement
Deee reJ'kilariug _mde "Ff'ICer met vleHmd
rooI' dil.'D afgevaardigde IrQ Kaapstad en
eveunnD lIoor bet gezoad reftltaDd der overl
ge Ied ..n De afge'VWl\nIiglfe roer oost Lon
den had ~ dat bet lid voor Kaapstad
bad geb~d 10 belang V&l1 oonclliatle en
het roor~ bad ge.l'Oigd VIlD dt'tl aflleva.ar
digde =:' esberg ~er den beerCbamhet-
Dr 8 vIel hi"" id<'D spreker 10 de

redo en ~Jde wat hij bad ~d
De h~ CURREY hPrbaalde tba& woor-

del'ijk wat de ~e voor 00.It Lan
deon 10 dazen hael geze".~r :Dooh spreker ~
'VOOII't eG zeidê d8t Sir Lew", MiobeU zIJn
speed! OPt 14 Fehruan haC! gabouden terwijl
_er b.·~ de ol.'er N ;. d.. Waa.r. gespro-
k..n had lIP deozelfdoo dag MM op 18 F&-
bnrari .,.n kort rapport 1F'8S 'f'8I'IlCbe.-
neil ~f _~ Ipre.er. bet.oudere ltd
l"OOI' ~ .. a lUEIt de eemge i~
dJe op eeiIt seleot ~ FI aaagedroDgen
ook bet~ lid (do lufr_ Jagger) _ op
die "ve erllJg ~-.t, ieG had nrldaard
811' Lew. Michel! '-ti.t te zuIIeD .teaaell
tot !...t ]geu=seleot OOIDJté
~dc de heer J , had op bet OD
dAMn)Utftl~ dat bij, _t be-
trol bót e:n "'&0 een Mlect, ClClIIIIité
gl'lbeel aOl1pord JUIfl DIet SiT r.-ie Hiohell

De beef JAGGED """fE spn+ker mor\In de I'fIlt~ ft .. ide, dat aIMooItnrt .,..,
keerd .... i BtJ (de heer ager) bad DO ~
een eeIeCt GIOIDJté 'nIr'dedif!t:l .

De heer CURlU!:Y r~ eD zeide a~
Q.P." ~ to. SaIleD o!rerlAfl"'9D om te

1IPw'i]WD. .. d. heer J~ nrkJaard bad
dat bij ~ met 81r I.-iiIIMicheH -.. .....
Spr ~~e door aan te merba dat de br
J~r op dAIl 14den Feb11lAl'i gMprok ....
bad _ DCjg ruet tot op ~n tijd het "'p"

port mn ~e 'alpe Times" had "een!Pl'OkBn
..n tba.ns '!r"1 bet 15 Juli De beer Ja~
had Jn ~ ~ door te zeggen
dat bIJ "I ._ paar (,1Jf.,. BOU opnoemen
PIl daarna bad hIJ 8M1 de pudennJ2en! ..er
ldaard dat llJetJI IDlOOer d¥ eeu aeleot ~
auté ~ ...... voor ODdel"tri,;-keJJ Sp",
ker mee~ dat hIJ moolliik bet.. koOOe
1bmdB!_ d!j.u bet ..~Id 1'nn de twee SJ
gevaard~ voor de m~ te ..oIgen
".Il voor de matie 't"IUl den ineer Theron te
1Itemm..u )!)at ..r gn_ ..n oteral !liJn 10 b..t
land dat .,.,. een on~e r.u.k Hoe
_rder II' ~en hel'lrteld 1h!rd8ll wo vee!..
beu''!" ....... ij,.t met alleen ~ bet 1'OIk lOur
ook voor liet opv~ d~ent Een
('Omm18sl.. lIQa ~erzoe)[ zou de motte '"'Il;
bPmen dJe er '.onder t1lQJfIei. best.at tu.
~oben b"n die belaJlll; stellen ID de opvoeding
\'n h..t dep4rt ..moot H"t d~ Y"IUl de motie
"""'" .IPCht.. om de baDden 'F"JW1 twt depart&-
ml nt • n Imt bestaand .. Iltftloej 't"IUl ondennJS
to "'...rk ..n il>e p"1"H01It1IIlthe geDOemd "&1"811
ODJ ap het !:'omlt.. te dJenen zIJn allen _
illJ m lEIDtn dIe rPEds r.-eI voor de opvo&-
dU1g h"bbeo !'..ua.... Het """" toob Dlaar
HI,-oDt... ""'n oommwne van onderzoek en bet
Hul' zou DIet gebonden y'IJn door bet bevind
VHn het oonllt~ Er schuilde g_ aDder doe!
aobt ..r de motJe .I!IOOa)., door RJoY"_ n.n
d.. O\""1"%I}"" was be....l'erd Spreker had PAr
'OODIJJk"1I ......pdrt voor oon lDlIJl (d..n Su
p,·rtnt ..nd "nt.;(}en "ra al ) m ..t zQlke groote ta-
l.m.", en ,he zulk een boog ambt heeft b&-
ba..W doch de Snperi.ntdJdent-Geueraai
1'1In Ondt-nnJ18 bleef oon po~ ambtenaar
PIl als modan.i bleef bij ~oordelijk
10 d" ""l"!Ite plaa'til .a&n den KoloaialeD 80-
""etans en In de t1F'E'ede pi_tij aan het p.,.
I"men t :\fPIJ had ob)ecUe ~ dat Dr
MUJr VOor bH Sf'1ect oonrité ZOU geroepen
"ord. n om ~ar t..o tooa ~Id te ..orden.
IJt, hoofden l-an alle andffl'e dep.rtementaa
kwamen hlJ!Ja&r na Jaar l"OOI' ll8leot 0(>-
auM. NI rom dill! een W~ p-
ml'8k1: melt b hoofd nn OftdennJ8 De
I~(' resulta werden gel",...!mI door de
hoofd"n van deport.emeaten te ondennpn
<n dIt wu ook 00II onderzoek, dat geheel
~en.'Chtlgd wu AlA zeI hiJ tw; departement
\"Ol hl< Id m..t ZlJn 'kriJgSwet" bouding, fJOIl
het gevolg ZIJn dat de kind~ laogzamer
hand UIt de publieke aolen zonden gaan
na"r prIvate sohol.'11 HIJ ben." J1Wh op den
.-tHun ' ..n do edel.. 1edf'D voor Bunou.t.d
"n Kaaprtad hU het IUUIlIteUen van een oom-
m_,.. van on(Jermek De beer Currie gmg
onder applaus ElttRD

Du h....r JAGGER begon door te outkl!llJ1ell
da-t hIJ OOll gesproken bad tev. guD8te -ran
·-en ,..,.Jent oomiM av.... ondeI'WIJ8 Men rid ..
sl«tbL. gn("V1'1l luohten en m..t.. a.nden
81o>dht" met 3 BObolen UIt 2 000 beI!ItOOd er
moeilIJlri" Id en doze paar gen.llen reobt,.
.... "r h~rrlpn mf't I h.ot aanotellen van een oom
mI,."... 'an ond'f"Wt'k De b..er Theran .... 1<1..
r.'!("Ulat I... ):eamEindeeftl hebben doah IIP"'lter
"lUI er geh""l ~"n om aan de wortel. l'1UI
b..t .tel!OE'l 8t..ed8 te knagen In 1819 zat er
.... n hei, DlUl Jk lIeIect 00IIl.JUI _er OftdennJI
(lp dat <'Om IM h 1<:I<1"nd.. boofdreohter en .. eie
and ... , V<>rtnRanie ~ea gediend D.. ~
11I~"'Jh aanhPvehngen 'V"JMI dat OOIDlté 1I'eI'-
dpn nH t UI~ en eremrun die ran d<m
b•..,r ~ In 1892 WIle wr .. _ eeu .. Ieet
oomiUI wa&rop 'Jfe h.,..,. Th_ 811 sir W
BiSAet Barry dliloDd..n 0.. beIaagri.)1IIe aan
ber"III1j!An Vlln dat conut .. 1If"8ren ook gebeel
av"r hl't hoofd g~ Men bad dus reed. g&-
n()('!-' "lof ~n lr"ll'll 'rf'rder ond,,~ .. y DOe>-"Il Sprr·k ..r be<r"urrie hPt, dat deze KI)-
Ion A TA>o rM 1'O!U"'*'<ief 18 10 zake de opvoedIng.
ollar 7.IJ n~ ~ <le akte ..... 1865 tot
g1"ond.I,,_ h....ft t:;..r,nJI aUe ander" progre.
"..,... I" ti.." voonlltl;anjl" rrUUten Spreker
"IJd~ <'< n heel .. " ..rande~ 10 het StelBel

Th"" h,·1 Il liar _.,... ~I..ldp d.. h..er JAOOER
d vf ...1lU!1n):van \bpt dAbat voor d*&r hIJ ~
'~n lang» lIPeeOh lviIde ahrtebm
H.>! d, hut ...,,", tot d_ ~ d_ .......

d~
Het HnlM ~..rd~ daarop

blaa.
oadat cl.COliyftll __ 6
refereerde
,_belleerd
preh.lIemt hMlletnteal-.vo11jre
de n.. door
AI. apreker
niet "n ...olle
,telde .olie,
Orewe geaprolren kOA
aoooorcJ pan, ekt be.
dan de motie YaII d_ beer

De ieer 8AMP80N
be, jlQlIYerll8ment ,an
doen Het k"am bem YOOr

WtpDo"'erreetelde rlObhn, gllil
regllenlJg Het IrWIUD b_ Yoor,
reget'nnll altud waabttt', tot J.t
meerderbeId ....n bet Hu'e ...oor
nIet al"or.na opeu~ oplDle

Sprekor .. _ hoe &eH d. DT<:6li'_,ie"en
laak YaDde reb9len ter harte
belg.en de ...orlge __ le
par'u De Impenale
lrenDen lf8IIeYeo, wat
met betreldllnil tot bet nll.ll8lt8llm
deerbrlefJ" HU ob:il101leelrd.
de motie, want bet .... orimcf8<lii.
penale regeenDg om te ba;DCJI~leq
•• n de molle ED din
lelden tot de ..ortragma "an

De heer N F de Waal bad Hl
be"UIfID g~coemd, dat reWI81he
betaald werden aan alle Il8I"'ODel~~
d. 110periale rDlhtaire
.IA anderen op d~Hlfde
betaalde ,I'obll
....kwlllhe nota, Het .. u
laten wacbt~n en bU IJOO

atemmen
D. heer WE~~ELS .. tide de

hare lDerleten beprekeD Het
"oor dat de mohe aeer UIl'''.'UJlLU ..
..aardlgd .. u

Sproker meende dat
IDoeIten L.taa.ld worden
gew_t, dat die noten
1I... orden aet n.. ' .. ",""' ... "'"
....rkeerde gnolc en Spreker
,,,,ea perso ren te yeqrel"ken
rebelleerd badden, daarna O"'~",e~e"8D.
"88 IDgebracbt De eene
"tlenoot Ilekregen
al tlenoot hIeld om te
b~ld ..n bebandeld ",erden
I~02 kon de laat.te .Icb
<D'Ule 'foor com peOII&tJe, en
onderzocht terwol de dear ...oor eer.te .. u
g,.loteD

Dele Dlotle nu, r.nolgde .preker,iU "tlM._d
op bd b, glDAel ....n pliJkbeil elj meent niet
anderl dan .... r eeu OIenfCh .t!rJluen beeft
Iteleden na lIJD o"e,garé bem dajtnoor com
peDe'.... te ..erleeneo Spreker er!it'_rde de
hoo, log der leden ....n d. progri:leye pariu
ID delen scherp en It:eurde bIJ dIe badiD!! af,

TbaDo .0Dd mrn d.t _n!!Cheo d e PI"Olll84le
noteo biel jen DIet betuld .. erd¥, da' een
III~Uwe bucbuldlglDg tegen meo.,ben .. erd
gebracbt •

DIt Wla een onmo."lllk dWj{ ~"n kon Dil
<eglieD tOO.1Ade prollre.8Ie.en aecgen d.t bet
d .. eIgen 'chuld" der rneDlCb"n Wao dbch Ipreker
rn....Dde dat oDder de ......t dl" 1I"pa.Mloerd .. u In
I 102 bet alleszlol r.. hum "'.. d... uten UIt te
bot~leu I

De men8qben badden volle recht ai> bo, 1(~ld
of gebeel ~een recht Van eeo compr~Hnl. mocbt
dus ~een aprake tnn I

Hpreker "Il DI te onbebOOII,ks IDjde voor,.
.teld~ motIe dIe bil daorofn zoudeo0c¥rstennetl

Kol BCHF.R~IBRUCKER .u ,en !lonlte
... n bet dool Uil de mo. lP, docb ~~eDde dat
men den recbten .....g Ol-t .,a. ge"QIiI1 HU &ou
ets aaD de band gev"o HU ",Ide dil"b' .. oordlog
1.00 .te)leb d.t de Im~lale r ..geertalJ er l{eeD
objectIe tRgen kon hebbeD 8prelr:~ wou niet
lien dat mer lIChe.noyer en oyer geltraft W.rden
HIJ zoo e..nt booran w.t de r"li ... n~g ... o".r
te ~eggeD bad

De "I<:RS I Jo.: fil 1S"ISl ER .~rlr:llIjIrde .Ich
ten !Iunat ... "an bet doel un de mOlla, 8e beer
De Waal b.d 'II" motIe ""vlgozw. r~ru;derd
...at unlf"l de I......oordlf g ~rv II ~IJ b.d .1
~en heeleD tIJd over de zaa" ged .. cbt ~l., .. de
... t In Engf land ander. dan nog ...... d. LO een
tuk dIe Oil. e,,,,,, land raakte SpreIre, meeDde
dM! m"n Iu EDlI'plricue lI..rtctJl.ho.on ~P r~llee
'Hli{ kon dag.urdeD UIt w., een opbe .. edl
~ende t<>PHau JIJ" rled de oDdeflte~llere "'0
Je motIe ""n om d. zaak toch IDaar ID~ baLdev
van de reg~. nn!! te la teD Hl ooloofdel.un be.1
le doen 'm de mperlale """,,,nDg te1be .... 'en
te bandel~n o ... reenkomltlg bet begl"l'e1 la de
motie rervat li boopte d.t het amendement
<an Kol 8cbermbrueker aoude .. ord.p aange
DomeD

Hit HI::N'RI J( TA .. eel er "p, d.'.e 1D0tle
reed. &en u Ir eu drill Ir ... rt Ier In bebtndehng
...... en dat no de Mlcl.ter gezPgd bad~ dat bU
ver een amend'rlent bl 1 gd lacb Allen tiJd

bad de Eerste MID .ter bet Huil zonde ableft
I(elatel'

" h n I~ Ipip. n r nat n, 't', I ~r reker m )..ode dat de .... le errstil( ~u en
Irn I I I. n h,lp ..n h, "'a8 het ".n. m~t den beer Cre"e! dat ~e

r or I. ,prt"r:' n I ""In"mlnll d.r motIe e"n '"iter gev~él zou
"prpkPr " p, pr : ~ kken b~ (h m IIt.,re, ~preker tOU bet bil
1! n lIt" I II reu ren I dl I •• reM lutlc vali dltll "",,rd .Ol~
I , n ...." ,I h., 1""dtD a'Ol/eDuwen
mp" ,I n pn "I_ Spreker IVa. het DIet eer" met bet I!d voor
dat I kolon IIp \ rIJburg Dele Lad vfJlj/eDS b m (Sir BI Juta)

r 7.011 I "llpn r: r q ""Itlecolee af~. gev~n door k 110ulll. tr, epen
n rrr ti r .PN ng Pr tOA te I .erward arot dIe af~ege ..eD door Imperiale
" n' I n .l r l>pvollllng lO tropper •

oak o~1 t~ ~om"n Spreker berbaal Je dat IDIO de resolut," nl t
Kolen I (REWF '~mp •• h,. ~rlP ",.1 pr'Il, mocht aanDtmen Er walgeduD "oor d+ m~D

n Pt d.n heer PA 'Vaal dnch bIJ knn scbeD wat gedaae kon WOld.", De nannjemlca
Aloode,. eli( en want bpI ",.rp der .otle ~ JU durom slecbte ge ..olgen bIob\>en
r de Imr r1.I~ rppe-nn 7 De ,..pt up de bevolking dezer k'lloCltl en d.a' .~reker

n ~ ,"pla I ma.kt. v or""n n V()f re floc. nh t Wilde med.werken om lloi meer gevoel
a. IIp,,,lq Un honovPfrucl "n".lar an verblttenDi aan te kweekeD .00 bU tegen

I n I t.le R I< n t- F nil I r P~ le molle ..temmee
I • , I d- n"a." De be€r J T MULTENO .. lIde "u~en op
I tT rl la,,' h"tgpeD dOl•• crelarll VJQr k ,lOl IM bad g+'.!ld.

• n d u I bet I jat elke req mltteuoot afgeg •• eo do')r ee~ .!ti
I L! ua tl'l er' lOO gued .. "s 1:1.1",eer bu. "uoot

r g"'~ ,,! e I lJ heel '" \Ll0~ wp '~n peDllyt ..oor
h... r ( h. cf.,r een r~bel

kl I I 1.1 ril" r De b""r MULTE~O aDt.,oordd. d.. t d~ OD
11>( RP! ru k "'a. De 8€Cretarlll .oor koloDlrll bat! ge

r ..:'" d. .egd heee pe, D) vo"r ~eD rebel gedu~eLde
"n PIlder lel; t!Jd dat bn ID rebdhe I. Spreker 'ra" 41r... n

m t rertulgd dat DltmaDd der progrelll8"VelZlJd.
los roo tegemprekeD dal bet gerechtvaardigd ....

l.t van een rebel Dadat bU eenmaal w.. ge
atraft, goedereD mochten .. orden gecomthan
leerd zODder com pen.atle Spreker f( f6re~rde

•kill pn., d n v n na.r d. lOl te Cole.berg .. aar paarden en Ifba
, h" rpn le ,.... t I, go.d pen gecomm.ndeerd werden een Jur nadat ~e

II ell.ch~n i, r le m IJ ~Irpn I !;eyounhlt ",aren En thanl "Ilde men <I .. ze
k dfr 'I ' PI,'" I men.cben DI"t o,tb"'alen, zeI Iprelrer

nl ,lid La J 'lOk I Doze "'lu,.,tlenot. u .. erdpn gAlle .. en In "eo
I i I qll dat •., LIet 10 reb~IlH' ware Laat.>tte ~elew.. dan ook door b."de liJden nn bet Hklll

rde.11 t I. c nti. navg.nomen dal d,., meD!eben compen'lItle
n I lijpo .... ~ ti..t mOt.ten krllg.n SI r.,ker zag dali ooit: cileta

I nd~ 'erdacbt. II d .. '00' II' -""Ide moti" Men "'ilde
I ~ /allten recbt ... ardl~h",d en recht laten ",ed"r
rJt'[J \ arer

I "" n cbul I'preker .telde dnarop de ..erdagIlli{ ... n !;et
I k t. 'lO Il leb,,! YOOr <tat vdda'!1d werd lot :.12 Jub

C , I I u...t Hu" vHd ..agd .. te IJ UDr
r t' r r k r

I "". I~ WOf.:'I'80AO 10.Jl LI 19)3
Ir,h ,g"l _

f I. r I De SPEA K ~.R opende met iebed l
r I ,.. I h I K6IJOI.!(e.1I g van Yoof8téll8n g.,cbledde d~r

I tir (I \( I de h"er.n L.I Jj( SIr I" "1' :\llcb~1 eo Lee
• Il rH" i I (. Petltlea werd. n In~"dl"rJd door de heeren

,f _I.",,) Kol 8cbermbrucker "IJ .Malau
I I KeDDI"~e"'OI/ van vo >rltell ..n

verder door d., b ertle Van Z)I M J
A be Halley Oempa .. ConelpondenI ter tafel gel~gd do r den •• cretan"

I IJOu" dell Kolonialen Heeret.II',
r k r \111 I.ter en d~n Comm.Nan1 ..an
h. I 1(" I Werken

'H ,~ KIMBERLEY WATERVOORRAAD
~ I I II n lJ De b~r LA WR~ NC~ stelde de t .. -te

.. n ,"oor
t.1 I '" ri, I I II UIS De CtlM:'tfI88 "RI~ VAN OPENBAR
• en 'r, k 'D."g de t WJoRKEN zei dat bV geen obJl!Ctte tegen

.. a. h t fn ••• 0 gt! bIll b.d met dIeD ..e .. tllnde dat bIJ ID
had I" b or I eemge ..erandenngoe bIer fin daar 100

v r g....n .1. I..man I In -I •• tellen
f .l gb., J .. Il bulp doch hH De beer J T MOLl ENOtzel d.t de bill
rke ultkolDet wae 'fin een !!elect oomlt~ .'D de
IIIl,. '~l!IIle Dat oomlté had de bIll nlteeworpen

KImberley bad thanll run raad glTYolgd eD dien
van Illn mede comIté ledeD Sprekwr ... nachte
de hldeD ..an KImberley gelak De b.1l ","rd
daarop 'fOor de t",eede maal pl_n Hei OOI'
ui op 5 Aogustu. oYer de hiJlIG comIté Raan
DIFFERENTIEELE SPOORWEGTARIE

VEN OP GRAAN EN MEEL
De beer STEAD heropende hei debat
Spr.ker zoo nl.t ..... 1 0.... eie lUk ..... n

.r&'8'va&rpt'c.;.~:lJt:_.. "E
mj ~n.Uik tru ge-

~teadeDt, pt hlJ
de beer lIalU vol _tho

l!llI8Q1ewu _r cmdenn~ ~Ër.:£tbr rwdt-
álgde nr KWf ~ ... 0Yer deMo. e
~ - afge-di&de yoor Alher
refereerde naar W BoJade.oongrea te er-
~ Oc.t ....... de Ed Vu den Beeyw Lad
~ dat mdieo de Kolonie den jUiItea man
lIad al; SapennteDdent de moeiJ.ijkheden sou
den "erdWl.J1len Dit.... be"IJI, dat dr
iaam van Dr Mm alom .... '-Proken en
t"eroordeeld Dit bew_ de onwaarheid i1er
leden, die geagd haddenl. dat er g_ IDten
tIe be.etond om penoonllJk te zIJn ~enorer
Dr MlIJr HIJ erkende, dat de onderWlJ8-
kwestie helanjtrijk W88 •

De heer TJfFAON -Hoor, hoor
Dr SM,\ RTT berhaalde deu woorden, en

lalde. WIJ weten .. at er omgaat In de hoofden
der leden voor Richmo~ en Malmeabury
Spreker geloofde, dat wea lIIJDef partiJ een
andere opvat,tlng soaden hebben ~v ..r .at rer-
st",n werd onder bet karakter VBn op1lOediJJg
ftls de leden der andere parttJ De afgenar-
digd e voor Albert had gezegd meu tegan Dr
MU1r te hebben Spreker Ju echter een .tuk
voor wat de he« Burton ID de pers had ge-
plaa.tat waaruit bet teJi:oofrergeetelde bleek,
en waar hIJ lOch llelf ala -:\frilr:lUUlder ftl'ge-
leAk met een ' UItlander" Dr HU1r Spreker
....ilde aU''en dtt zeggen cl.t Dr Muil' reeda
een man van naam eo beltwaamheld .... , toen
de h ....r Burton nog zIJn kinderkleedJI!II droeg.
Rpr ..ke r WIlde "erder 11;_ dan het lid 'FOOr
Malm ....bury om behaI..." landloon.. ~bolen
nog baDdela IICbolen op te ndlteJJ Voortgaan
dl' -seispreker dat een comité m ..t n~ 1rIUl
'Voor hpt Doefstommen en B1md en IMUtU'lt
en IOdll.tneeli, sehelen !'lptek ..r w_ rut hot
rapport van bet "'o.nge com lt jl, dat Dr Mnlr
getnUlg wa. In de rtcbttng ...an het ronge
comlté te gaan Sprek ..r be8chuldigde de
Afrikaander PartiJ Yan een propoganda op
tonw t~ zetten HIJ gtng 'FOOrt door .....r
sebeldelle stukken mor tef' lezell mt de ~&-

tulgenl. voor bet I18lect eoulIté 'BD het ..~C'
Jan r Flpreker IIChrwf de rebellie tDe _ e
soort van lI18tructle _ de kinderen ...an het
land gegeTen HIJ .. ou meer macht III Lan
den :ran den Bupenntendel{t. ~en IJ e
.ch~ commltllliell, zei hIJ IIICN!ItennIPt (' 1'... 1
macht ID handeu hebben ]),. "'helt Yan
('«ell Irreep: er gedDdht \"lUl IftlIglI tea ge-
'~van za]ll rz;etlllgeDlll voor bet .ortjI;o Be-

leet conllM Th_ wou lOAD ........, een so-
loot omruté IUUl8WlIen Het plan toob WIM om
meer mBdlt ID Muden van tK!boOICOUJlWKI'"
tl' !1;9\"Ml Spr "ermlade en ref_Me IIJl&r
h~oon bet lid 'FOOl' WOO4houf08 had gezegd
omtroo-t b..t seloot oonllU d",t hot deo ""'lI:
zou knnnen banAD ID welken d.. opvo<oding
wade wnrken HI'it_lfde lid bad er ap ge
...- dat.. de opvoedIng zou 1I"Orden rUg&-
d ...id.'l1 V1lD baar helotell mend, de Ned
GerW Kerk WleDII IIObul<I w.... dat 1'1"oeg
"Pr""'"," P A neen de lIOhu14 dier kerk. Het
zelfde lid had ge_n o. ~v...., l'IID oen
tratiloat,e Spreker .... Ide op het ge ..aar WIJ-
ZeD bm de macht urt baniIIen te nemen nn
beot onder""JS departem8lltL en te leggen lD
halldllQ ..an comité's He'I6Llfde ltd had g&-
..._ op de onvoldoende opvoediug. dat rele
~e kinderen rondliepen .zonder on
denrlJ8 Doot. _de spreker daarvoor "88
II""" oomrté noc)(hg Dit gurg. den KolonIalen
Sp<l"I"etan. aan Spreker Jt,· ..baalde dl' eentge
n>den dat m<'D een CCJDllt.,éwetlf!Obte .......,
nal men gnpven had tege.n den SUp"rtnt..o
<1""1 ....an Ol1dennJ~ ...at ceblpken 1IfM UIt
IiPn bri..f VIUl ~ lid voor Albert UIt de UIt,.
IHtmgen op bot BondIlOOOW"" dat men Dr
\fulr er IIrt WIld.. h~ Sprekt'r WIldI' dit
, ..M. r beWIjzen UIt d" ...oorden van F..enr
C\1h .. ll roor h\>t ComIté dart ""n 80pertnk'l1
d ..nt nooJlg ........ ropt b<rtere sympathie voor
de gevoel. 0.' van b,"! volk dan Dr. MUlr Spr
,prvol~e ('ll besprak v..rdl'r d .. boudUlj( van
<lt n ofrz;evaardllzde voor ('ol&-bel'l!: omtrent
het verk,..,rd rnlioll't<'ll d ..r wl'reld <>ver de
'houdIng van dIt HIllS !.egeno ...."r den Am
kaand. r Rond Sprekers portiJ had deo Afrt
k .....nder Bond DImmer rz;erecbtvaardi~

De SPEAKER nep d ...n "Preker h,er tat
de orde en ?,,"de dat bIJ !<Ieh bl) het ooder
......rp moeRt b..polen

Dr SM "RTl' rervol"ode ..n ?""de dat
t,...... idPf'en 10 bet land w.ar ..n Sprek ..,..
part IJ prl<enoo d. idee dat ,.r t \II.... na.ttona.
bt .. rteu 10 ri,t land WtHt"D ru.. 1DOeI9ten g&-
a.malgnm ....rd worden "n !Illet eeD Afrik:uw
dp!" natie alleen Spreker bad hewondenng
gehad voor prPSldent Kru""r

De SPE,\KER nep sprAk ....... edet tot dl'
ordp

Dr S:\fARTI' v..rvolgde door te protest ......
r..n doeh 1M<t geoodrreeuw en romOf'!" w"rd
wo IUI<I dat Hprelr:er onvenrtaa.nbaar 1If"8S
n. S. EAKF.R mterTompoorde PIl zeJde

.Iat "pr ..ker te VI'1" ......, P;"i!8a.U dat hij mch
all''8n kon bepalen bij de oudennJ. wet

[)r S\f,\ RTl' v.. rvol~ dat hIJ stood al,.
""n Bntsch ondemaan ID eenBn¥e KI)-
1011" ,.. ... r hij bet VOO1TI'CIl't ",,>;abte van bot
,TIJ' woord Sprpker WIlde aJleen '.tlIlgen
dat "I pr "SII, nt Krog ..r bM stel",,1 had ".......
,olgo 'an ."pn oDdt ""IJS systeem
o SP}O~KER nep "Pr. ker weder tot d~

ord door h"m te "')7.pn dat 1I"00nl' opmAr
klll!("n >Iut,,-.nt ji" Pr •..,.,d. nt Kruger let ..
met h..t ondt'JVerp badden te doen

PA hf'( r :\fERH IM Uil protost€erde u'g ..n
I hooolDg vin dpn afgevlUlrdlgde van (Jo,rt
l-"'ndMl I..gen<wer deu .i~l D, .toB! ze
'pr. kor moust besoh ..rmd word.... door ,,>der
lid \"lb bet H UIB

Dr S\f -\RTl' ?..,Ido hoegenaamd met te
Iwbben Will"", IIljCnJpen In d" macht van
den!ftoel n<>oh ... rb,ed voor d"n ortool te ver
mlnd ..ren HIJ prnte!ftoorde tegon d, belem
menng VIn bet YTIJe woord

De SPEAKER berhaalde beslvrt d" !aatMLe
te ZIJU om het '''Je \VOOrd I.. o"lemm ..r<>n

Dr SM'-\RTl' vervolgde en I....de moti ..
VlIdl bet "d roor Rldunoad wed"r voor Spre-
ker ,..."de dat IJPt duel d<'Zel" re80llIhe ......8
om •..,n gelegeooe'1d tot ondOT""LII<'kte ~
nen ""Rrtt>l("n "P'""kt r prote!<t .... rde Spre-
ker hIeld rol dat bM plICht was e..n opvO(>.
din).; In d",.., holoD1. u ~osh!l:en op Dnt
sd" ""!!'U'" I.n hlJn Id, I' ...S~ •••nh, I,j
aruaJ!l;lm'"(>r'llljl; van ua!lOnahterten 1)(
t ..nt ...as nlc'l •..,n taal Uit t., rOl"llen <li<
v"ltn dw baar ....... doch moo WIlde led.".
('f>n ID Jn.e Kolome ond ..rwIJ' doen gm n
10 d, Enge"""' .. teal Spr"", ..r WIld.. da! men
wu samoo ...erken om h.. t rol.k als ....n ge
b•..,1 op te werken wat DI .. t kon door de
mot"", -nm het lid voor RIChmond en Mal
Dl88bury

De heer M,\LA ~ nep
Dr 8MAR'I'T vroeg of d.. ~en18 ... Il

F.<6no AThelt • ....,. op fJ;6bJke rechten In
1896 .,.prd een ...ot.rontw ..rp door deu b... r
Therpn tngebraoht 10 vorbctnd met bet 8JUI
ste,lIen va.u IIObooloornmUlS"" Dat w..t.oont
w, rp WII\ rul'it aang8lJOlllea J.H. beer !'beron
"ml aan plaatHeb)k" 8Ohoolcom:mU!l'<l .... maclit
rz;''V,," om te hepa.len wat bt>! mNhulU ""<1.0
>ndf'f"Wl}'l2lOU El)n Hij ?,ou al '-'Jn macht
):ebnuken om dit tegen te ..er~ DikwIJl.
Jt'f .. nd... d" voorZItter ' ....n d.. p!aat..;ebJke
'lChool comm '1'11" t" v... 1 II1JWht lut O1'er b. I
prIvaat gedrll~ ran de ond"rwtJZ6T"1! 'oort
rz;.and.., noemdP topr""'" haarfijn up al wal
.rton<i m ('ot) hlll door bem o~ptr< kken
Jodh n",!. m!Z"'ll"nd
&m Iltprn der f>roA:r"""' .... on 1..._

h""le bllJ-IGdaoh). Hij erkend .. h"'4Ceen d"
'IiAd Ger K.·rI< had l1'P<ban voor .-l..r"'J~
maar hij wou aan rz;een ~ volmacht geven
om d.. uproednrg te Iw-been;ohpn Hl] .,.,.
op luot voorbeold van DUlt1lchlaOO ..n 1 (Ip~oedln!; Yonda
.lat d .. r9l1;eennrz; ook d., 1D!'I.rqctle ln prlvat.. R,,,cl. erk~Dd
'I<'lho!PIl mO@!ft.regelen In Ku~ l-oton<i R~r te
pr l'6D echool door Pen vreemde ~.mdh.,. J
ge!<llb.ódul<'rd omdat dASl.r .... e """>emd" taAI
ondenveozen wordt HIJ WOII op d" ..,hol .... "J r
I.... n wodan", ond ..nrrJ' tltll<l"n rial h ..t 1<>- \' W F"-

d-.l O()"'"t.h O'~n ' 1ftn f'n t-t':zen oou.ral.. Brrt..ohe on ,,,,,,an ..... zou.. rMl,.. dIn a }-(nd.
Spr"'" r "mdl~-de na rmm 2 uur !J:&!!pn>- L} II F ".\.

....., .... IlN"~~ ... ogenen 0 WI
k.... t.. h..t. II at ak. Fonde
0.. !wer CT RREY "6II..clrte DIet Iwt d...f",t \ rvuwen en KledereD Joo4.

t" rekk ..n Hot 'PM! bfflJl d,,1 bIJ doo afll:....
-rnardigde voor 00« .Londen mf"t kon 1l"luk
wl'Dl<tb..n <wpr ó,.... toon zr)lwr r<>d.. di. "P.....
k"r ' ....I.... r hetrpuMP F" ..nPen~ t>.>tr..,.,.1
'prak.., hl't ,jat ID ""Ill' •.aak I. d. ond ....
"" ",ak óom .ti.... ~ardirz;.ie <I.. poll! I"",

"'1!:"'~ ... I_pt Alle l.-.dtn .an .pr ..ke ... 7.1}'iP KAAI"TW J4 Jnh J9('ii
pn .....k, r ook <lP m-"" leden Ran dp Hnd..,...

,..ljd" zoo 1Z"loofde spreJa.r ...-..abten ~ I DR , ~ ~ OORDTS ''WERELDGI'.BCfUE..
~J. hootz: t .. hou: t>n".:::and.r' h:': DP:\ l~ -IlI8ebnJnnpn roor dit bOeIr klm
politiek ~,~a.~ "dutzgd ", rz;_r ~e<laan harl nen nog ~"zond ..n ",or-d4ta aa.n de Dltr

r
.., lA.tid \""OOr ",,,,,.mou le m ... 0 CO ... ..._~

- ....----' d n In d t II u,", h .... r ..n J a.cqUeti tl_U 811 ,"' ... ww,,.oor """""'"""J" an eeDlIl: I!E n._-'- k ••_ -" 0 -'-"te ao. roor de n..poIm lt: bf,o~e mf"t ZIJn motI" <IUCIJ • ._,..t .. , e pnJl .. .....,..
part I] " rt irz;d dat dot !Jd 011- d"",l..n t~ "'mlln Jilk deel zal ~ 500
..prt!ker ....... pr~ <Jft' h~ I'D hOOgPr h,pld Ilad"Jdt<1l bebbAo De ~lUedacbrlJYer _'
dAI'W'IJf' VerrP k r~ ~ hpt voo.,.!iI'!1I de """"hIed","" Yan af bet begiJl tAJl; na da
dan pam~litie select onuuu her j Fr&D8l'b.. r".."lnt,e __ ~ .......
~~ spreker 'st"di:en~ m_ mea .. <:I. "el ...urt __ Md.,. ctiea tijd tal ef le-
-. De --. aIPftardiade _ ~, ....

bet niet mop
Jrorq tegen K:o
Het k .. am bem
werd.D gemaaktl
der rDndvpeat,
,elUk ,emu.lr::'
t,'..,ram .oor
"'aartD ,eM,d

"~noerpru •• an
'cl'ml.bd<erd ..... die ran Port

met ouge .."er I 0
~ro6nt wu 'ellbpO'",d meeode dat dIt een
i;aak w.. dIe .el du Yan be~ Hn ..
lf.ard .. u Wdde mOD aue IDda.tne "oalitl.. lpee, dan b. hou,... ~ de ..... b pedlroop
IJ"'( bet blDnell'and te ..enaeren

Kol 8ClIER.MnRUqKER WIlde de pom-
li'e VIll1 bot HttjJo 'Ó~ tegenover de ongt
!.'Ieelo motH! ('JJ a.me ementen. Origineel
werd voorgeHteld dat 't lllti 10 oolD1Ui)lou gaa.u

te conSldee~ dat 10 do; oplwe van d,t
d" dlffercntiilbele Wi....on ap IDg"voerd

~II lrolonuud ~ zoud!,11 worden afgMOhaft
D-""rna kwom oen am. ndement van

\J<'n (hmmuosarlll Van Publieke Werken
, m de 7~lak k vnnr'Jzen naar het
~!eet ('<>rlllié Q\If ~ r" ''geu voor cOnder
H>ek en rapport I&prol. ...olUlOhte te weten
~:f d u,,,I(Jor all.. "onrd UIt de on meele
~(1l1, ... !{VH-'IellI F",n • ndem. nt to' om
~, t..nev. II op grlital1 <,n eel l(ehJ" te ma.koo
ii'J>O .1"•• on na.lf"ge kInwon Drt end ....
q. ut verobdu...t lt n. het aanba,.] n VlO

~!,II 'I<lrt. aan ZEd. G~v" ..notlr Spr ....
~pr achtte b.ot 'ti be<ote et am..ndem. t van
rt, II (orom"",a,," ~n tO mmen Sprek wtld ..
·h L'''mllsl1e, u4 vracht n of gehf'el r d,t
lfUJ. onmtld'·.'Jk gedIlan .. ZIe of
~ alllend(-m~'"t van d n Commr"""r aáD
~fR'nn. n Z1~n pNi-ker loord ...dde het laa.t-
~ }" t t>.>st... prflktr Ib.>~,.,urdf. h.rt dat
'I.' gel"..,I" v '1"11 t1POOrddliJkt"'ld DIet gehl.
..rn w J~ 111 h n vaD 4en (omm.l88nrl~v ln
<).Ipenbare \\ <,rk én d4t oon spoo"""" co-
)\Mt" w ". !,..koz,"" If.at té wijten "M 'LAn de
~h"n(lJg .. h wdel",j>le von hot IJd voor" ode
lIJU" ~u dat hd, comité bt~i<Jnd vond
"{Ir k. r h. t onm~llellv}kJ oolDlte te pa ......
r 'n n "en """,lutlo te OOn IUlneenl('n door
.fIt R II" Spr "'er "lIS d rom ~en d... 111<>-
~ Yin d..n h''flr Woo In <m<lenrl"uncl"
ij;,! ..mend, mf"lDt vab d,*, O"mnu ..sarls van
Pubheke WerkelI

De h.""r MERRnrA~ '1'" dat 10 antwoord
'" h. till" n von~" sprok,r I':ezegd b.d hij
'VMt" .,Id. aanmerk"" ldat een ... IACt co-
nt rt <I" '-t... plAáttl ""'" lom 1tpoortVel1; zak ..n
~ om:lerZOP~n Kol Sdh ..rmhrnolr:pr wlloo
f'rn dl'cu"", .. 10 bat Hui" hebben om dpn
U?II1m1ManR te hlf te p:aa.n DIt meende sp .....
k, r kon geen goed v"oor ~I#"'nd dOf'll HIJ
h.,d bedankt al~ li<! van I bet 'poorweg 00-

mlt" o",dat hlJ (JP zoov.,..1 and.,...,. comIté"
d\.ffl'l.. dat hIJ onmot;ehJIt zulk een belanrz;
n~k 'omIt'" op zl]n -1ohotidpr. kon nem<'n
Z~n POII"!(a (dp hoor !hu ..r) kon g"n""J!: ,,"""
"J.)- lat OOtUJté Spr"kE!r d,end" reOO" op zIJn
m,.."st tw ... uilr p"r <11111: 'lJ v",..chlllende 00-
ItNt'" R IJ dacht dat Riol $ch, ..m bru"ker zP"r
, 'l'" r t"ndl~e 8Anmerkhnr:"" had gAlll8akt

'1« S('FmR\fBRI {'K~H D,t,. c' Il
ktj(e~tl van npml"
f). h ..... r RUNf'Uf'~ mI'..ode rt lt • r P II

hp,t7.IPnmll der tarlfW n 1II,.t pi" - • hAhb.-n
ort: .I.. ooer ..n dIP ge"taar hepc 1 'HU II er I
w ...ordmt t.. h..lpt.n Bpr<iker" Ildc l.. z8nk
("Ol\t"r e..r,t 10 ~et ... Iret comI!" ....an !!POOr
w~pn ond ..rT.ooht be~b. II f-II "rkllarrl"
d"i1rnn h..t am ..ndpment van d..n (omml'. >
n. Van Optmbarp Werk ..n Ir TIIl .. n .tp,,", D

Dp h_r ZIE'IllMA!'f h.d llemceod dAt
II:~ prIvaat ltd het t-eoht had ....,Iutle,;
T~r hM HULi t... brp~ i,he de zaken ""n
de scba kl..t lit de wnr kan~ ..n brenrz;en HIJ
wn~ D1l'1 Ii'n f(uns~ ~ ""'iD .poorw~ .elPOt
OOIWté doch terNlJI hiet +Omlté aanr:88t..ld
"W>I'Jt mil hIJ !I"lAmmAll~8t He motie WMht.r
.011 ...omf'11 ",rw..,,,,n Mar d"t OOtDJté J)p
vl+ndu...trt. zoo e1l1d~e "Preker behoor
d. ~ cou'ld('tatlP Van dit BUL. te g"nlet.,n

D, h<>er nhERS hqopU> dat 00 af/l,A-
rllJll"h~IA vO(1r Bf'ao for 1 wtest h..t am ..n~e-
m""'1 '""lIn d" ('_()mDliasán. OppnhRre
W"~-&.en wwJi, OVPl"llent'ln
ap d!I't de graanbo ..rNl
der :CAJnventle reedor
d.-n, I n nu wtld" bf't lid
n~ d.vr.e m"OSClh..n bet
ontll"men dat ZIJ op d",n
ten Sprnkl'r Jn-..eg daardoor
g.._m<l lid ....n
'''lIn I"lj!;"n zak
...oott "'aa""",uwE'll dat
w e~ _no ..oldoende vee
d a a~oor 7.0" "'ellBOh"n
SPI)t' 7,o" kunnen hebhen
den h_r Weel)er "",rd a.,Iltq'lDomPIl.

Ot. h_r Dl 'rolT Z,>J

d ..n si ....."1 Mn den v"rk'_IM'tn
I rolekPD door ZIJn
W t<"ltl dat bet
bo.- r!;ln naar KaaJl8'tad
d"n H IJ Wa" WAl ....n Drot.601:l}om,vt.
IMt Ibrz; moeoot ap d"
~oi>d(>nl 0 I aan
d, «(lO of ~ ml)1
mOOl!!l 2. 4<J
pn 9u ~ voor
k"f jVU met
~ al. dp Bl'",",lfOlI'tto"n Odnveatl"
nom'lft ..Md kon
koo"" All mM» niet
bl) IlJrlede ..-an .. per
pp' WO IbR heffen bij
mArd gt'llall Dan zou
IAn Daa mm m~

ru..t..'JII wllAt al. pr:~:~~u~:.,II> prot«lt1e vnn
\(pn mOORt maar
nal graan t.l bekomPIl
dat het amendement vau
aangenomen zou 1I"fI1'dPD
lD .. tlt'er A " DU PLESSIS

,lil: d!P rz;e~flel.. zaak yoor
Spr4.kylr m....nd.. al.. er 1
wo~~ om
Wil bjJ dit I!teunen
vaard~e "'0. Beaufort
nitvOtlrmiddel ge~ iDdhri~_kI
dE' ~n -mn de geheeie Bo..r"DllIlrtlspr :JOU eon tiJdehjke IlIdp,
rz;aamt: BtaJnen VendJiDetide
thanll waarom ruet heYer ~
ttnw: .aa de ha~_ gelllgl)
~eliib~l1mg ~ Y"UI ~""_rd
100000alko~, .... alT8ll biJ "liID~lIDtllg
volg ~u, ZIJD dat bet Hms
~ ~m bet .'re tariirlf
OOtlg~I_duideliJlr dOOf' den
~~ ~~ ..~ ..~
wvrd~ ...... cIIN.

IOR ..t nm ..ndement van d"n CommIssan. werd
lantn" aanrz;pnom"n

VIllTrESKRUL BJ<8PROF:rn(,
D. COMM \ AN OP "ERKEN beropeD

", h"t deh.t HIJ zeldp datf er g"'lD rro<'g"r
rapport OV"r d ..ze zaak "Ra Spr<ker wee.
op de lDoelhJI<heHI d,.. Wil nJ7.en over d.
OP\I rn d I~n til' ,I ..n I. 7A "olonl' ..n I, () H
KolonIe doch • I waren nog andere moelhJk
h..d. n d,e ID het oog moe"t ..n g ..boud"n wor
den ]\fpt het oog op al de z"an~I,,>d611 ~..
loofde 'preker dat het onvprnnt .. oordelijk
ZOII zIJn' an de rpg''(lnng tl dat" Ark te dO<>m
..n het land' te koopen Spreker bItá orders
u; .. gev ..n aan d..n IngeDJeur OlD tp pbderzoek ..n
of het c..n raadzaam scbema wa. Dorh WIl
I..spreker vra~en waarom de 1ll8ll1lChen al
oa Lr DIet tezamen kwamf'n om een Irrrgatle
(OmmtHslA tt' \ ormen 7.ooal,.. (lp rnenschPD te
Rnb"rtl;on g..da.an badd ..n voor "ater lilt de
BrPNlenVll'r Om de recht.,n te kunnen
va.t.tpllen welke men teD 0rzlchtl> van h~
\\ ater had 'Ou ..('n "at ..rho kllnnen befth.
... n Sprek. r bRd mePr " rtrouwen 10 h. t
hplp II 7..,lve dan dat de menschpn st.....J.

hillp zocht"n bIJ de regeenng HIJ boopte
dat ",pn 1ft HO!!"towtl bpt voorb.-eld VAn Ho-
herhon zou volg ..n Jnmldd ..l. 7.('" d" r<'g_
Tlng e<'ht ..r OODmg"D1ellr zpnd ..n om te on
derzoek ..n en rapport UIt te bren): ..n OndAr
dez .. om.tandlgbeden achtte "preker het •• r
,11'1"'h ..t .....t.. d" motie d"" oorlag tArug toP
trekken

OP b....r DfT TOIT wa. bhJdA te booren dat
n@ ('<>mml•• art8 reed. gevolg bad gE!jl;e"en aan
\II nt ID zIJn DlotJe WIl!Ivervat AI wat bIJ WIl
dp w... dnt ....n ..xpert daarheen Il:",;ond..n zou
lord. n M. t h..t •• kkln~ tot )(, r"","wn h...
.ton,1 ..r jl;pen mOl'lhJklKold ho ..rz;enaamd In
de OrnnJ ..rlVlpr wao er nog altIJd ov"rvloAd
ran "ater P:PWI' ... t .... hal"p In I&12 HIJ hRd
.I""hts rz;evolg gpg"vpn aan d..n w.. nscb van
ZIJn ('on.htuen! ..n Wat de 0 R Kolom ..
hptrof kon ." mISschIen bAzwnar be.taan dIt
.temd" hll tOf' Hlr wa.. t",,.<>d,,n mpt het
antwoord vnn dpn Commu,fUl rt_ pn trok zIJn
mot Il' tenlg

Men stApte toen van de zaak af
GEKOZEN COMITE OP DE ONDERWIJR

WET
Dr ~MARTI beropende bet debat HIJ

woos", op dat toen bet debat verdaagd werd,
1,,1, II 'an ,p,ek". zIJd ll"l'rut ..,tl'8rd hadden
tegen de handelwIjze ..an de andere zIjde om
den afgevaardIgde van Fort Deaufort te ver
hUlLIeren het debat te verdagen ten emde
papler ..n \ oor bet HUI. te kTlJgen om een
Doog5ta&nd ambtenaar t .. ZUIveren van de on
re<'hh f1JlTd.~e aan I oUen op bom ~..aaan HIJ
m", nde dat bet den afgevaardigde va.n WOOe-
hOliS(' nIPt paste om t... prousteer ..n tAgeD een
handplwlJ1'" van een "d van bet liIlih om t.,
I racbt<'Tl de m,,,,.te consld ..ra!te t... ~".en aan
pen pubheken ambtenaar SprekN vprvolgde
pn ?-<'Id" dat er gezegd w". dat goon per
soollllJk" zaken bedoeld waren terwijl rut de
motlC ?.elf oon aanval drudelrJk bleelr op d8ll
Slipenntendent van OnderwIjs ,..at geduren
de het debat nog dwdeliJk<'r .... rd tegen ban
d ..lwlJZPn rllP .preker noemd" d .. handelwIJ7R
\"aD ....n eerhJk en loyaal ambtenaar In
zIJn.. In Ipldmg glO!" .preker .oort bad bet
ltd voor RlchDlond gezegd dat de boofdgnef
..."" dat de namen van comIté. 8&11 de rege&-
nng moesten .. orden overgelegd voor goed
kp JrI nl! Apreker WJlde 7.egp;pn dat bet .. reed
wa· van d..n afgevaardIgde 'an Rlcbmond om
...m amhtpnaar BAn tp vaU"n d,e DIet rerant-
.. oordeltJk w .. terz;eDover bet Hlll. en Zlcb
daar UlPt kon v..rdedigen Had men Iemand
WIllen aanvallen dan bad men den verant-
woordphJk"n pBrIOOn den KoloniaJeD Secre-
taTUI moeten II&DvaJle!l ... "rder WIlde apre
kM ..r op lfIJun dat de 8upenntelldent-Gene-
raai h..rhaaldeltJl. 'FOOl' I18lect COIDltér! gew~
W8. Er..... op g..wezen dat b ..t contro-
I""r"n van achoolgebouwerl OIet ID hnnden YaD
d.. ..,hool COIIIJtés wu 8prpker m_<:I .. dat
dA nlIteenn~ gerecbtlgd WBA de controle In
haar hand ..n te houden l-

D.. hp..r THERON Interrompeerd.. to _d"
rz;ezprz;dte behben dat m eene zaak dé school
commlMte nIet de belft kon krijgen voor bet
boll ....en ppner school en ID eene Andere uak
....1'1 wed ..r

Dr SM :\RTI .ervolgde door rerder toe te
hcht ..n dat naar ZIJne meenmg de regeenng
gerechtrgd wa. omdat ZIJ de b..lft der (IDkOW-
teD betaalde de controle ID haar hand te hou
den AL<de school comItés abeolunt elgeDAan
d..r gebou .. en werden !lOuden d_ eonutr6i de
~-:;Dg dr8lgan, de IClbooI ~ te

, _ ala ~ te JsudlIa .... tepa-

Fonds "oor Trana.aalache Wedn",en en W_1'l
Reed. erkend £34112 5 !i
r~rn ...betaald door Me..r C C
d" VIJher.

R,.,.r Zond~r End &nd.&ak.
pt"r deD fleer H PRey"""

Wore .t.-r I"'r d~D D ....r P I,
Kabn

15

1()"2

360
lj

4 8
o 0
2 0v

Ilf 0 tf'

K )ona per den H""r ( J Lolz
~ 'nerM! WMt opbl'eng..t ..an

lIaraar per den Oeer P E
Scbolt.

I b "p"towD per Me ..r Dr "
W Lot ..

£35034 16
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5
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-. SO.DD([U A.
' ,
. Een deel VIUl de "LichteDb~ ~it- .
: epanlliDg," in de K.v.pecbe AldeeJUl&'. iD
i o~lakte' ODrveer 8b2 mO'J'ln,' 682
: vierk. roeden, begrenAJd al. VOlgt :-Ten
: uoioldeD door ~ plaat. lt)Joaael .Bank,"
i ten lIWd-ooeten dOOr Lot Kof" Pátrlj~
for,atein," en déD grond, DU bewaard vóot
U~ j en ten .westen door Lot J.,.~.

~ 04ige8taaa MD 1. L.Ba.erman, op den 54eD: .
.Febroari, 11:192. i

801umULll B.
. 1. Dat de verkoop bij PubUeke
~Dpzal plu.t. hebben en de Verk~i)O~!l,

4~ hij de verbeteru.r zeIf
PP d.Q dag 'JaIl verkoop contant ........."..'1
~ 1rurde der terbeteriDPIlt dOOl"deJa
Ul' uitgevoerd. '. . .
.i.Dat iD voldoendea f.oepag VQ _ .

~oMd"eg tot de tegenwoordige ai....... ' "IIIYnlIJfltHIlliIfr voorzien ,!o~e. . ~, a. Dat voÓlZIeJUDg wrMe geuu.ut ~ ,
8pooiweg-vetei.ehten. . { : :

-----------..,~ .08

J.A.N PA.TIONIN.

KennÏ8ge .
deMD. dat
OJlbanpn
~e At.8.aage~1'I
... deo' 'VV~ ... a ...

GeberaaJ. tot
nQ del(
puliliék "'APlrnn

101'h.ahe
G~ rar:aalt.
aanf&&U1de.

I

!. TE KÓOP.
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