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Kocht ik maar OIIcler tegeaWa
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•pdotea d~

C. II. V",n-

8. DE It~oonitter.
O. P. D'E WIT, Jr.,
Sebetaria.

BR~ZIEtcTE.

VAN SCaALKWIJIt.-Stil
OD~
alape. in de Heer op Zaioel'da,. de 28ete D.dft
September, te Bitt.enrate1', iD d. afd...
liDg CarnanoD, na eeD tijdeD na 18
dapa MD de rnlla_ l1li Bloed.,r-

r rws

UDg,

mijn

tedergeliefde

eeb&sO'llOO&,

Oerrit DVkl8 l'M Scballlwijr.

Albert... "OUD 001 "JlDaad.
A.J.

A3 Ichool op d......

in de

18

Klipgat.
oucIe1'dom .aD 68 Ja1"llll, 10 ma'Ddeo en
18 dageD, mij naIatenCIe 1Det. 10 ki.dArea. tiet gru 1'8rdort, de bloeml'.!'.t.
GEVRAAGD. een Ooderwijser
Ik b1"llllg ook mijlt duk
Ma Dr.
f O-..lI·j
. bo
Hart ea ODse familie l'oor hon trouwe 0
uuenrt
.....
yoor
YeDge.
hulp aan mij bewUIID piu1"IIIlde
.Uo oemde School. Balari. ~90 per

!1

aiekte.
Daar aal ik met de blijde .cbaren,
Gelijk iD licht lID reinheid .taan,
En 't Dooit plMord Relak erfarllll
Ket heiljleo heilig om te IMD;
Daar wordt, tot eeuwige JeDlIDgt,
HUD heU, mijD heil, miJ. Y1'8llgd.lulD

GEV'RAAGD
VOOR Jaurie
K.......,
Gecertificeerd
ODd
'j ,

Koet eD InWODlDg.
.Koat en inWOlÓDg InmneD ver.
e
enn ua:- YOOl'
buen wordea te .. £30 1*jaar. een Pm .. to Plaaa School.
.
lterbMmbedea
to liegUmeD
8alaria lA" per jaar en 10000ea yrij.
laar, .onder

yauf
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A.pplal
lihti
~
ea, l'

1908.
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P ..... NORTnI!
• ...,
Witpoort,
P.I. F

t1ligachriften
en
ertifll'at.Q TU
De bedroefde echtgeaote,
bekwumheid,
.aIlea· OO&Tuagen
O. K. 8. W. V AN tlCHALK:WIJK,
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(pb . .Jaeob.). DiDadag, de Ide NOTemher 1807. .
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I Oktober
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met. 'nIOrftemd
op de diatri.lr.tebell_ilt&P .......
clat·
ring, te Paarl l.I. Zaterdaa PbOQdea, tea~.
...erd eea motie in cIeMIfJe peat ala _a de 16de .a
door de .KaapM Boudatak ge_11, de -barg \'GOIrao.!_.
der YaD de _r
'J'r.1ICOia S.
..-aardige dokter bartelike daak betui.
wijAbou_r, aldaU WOOlUIC.!lIlJC,'1
gende Toor wat sijn ed; aedaaa beeft eea
in belang van de Zuid-Áfrih!Wl8e
partij ea daaruit te hebbe.' oatatolea
hoeveelheid
YleIIII, Ur.. _teil,
eea!., :~I~ll4tl1~lt
met de jonpte
kriaia.
ua'-l
lIlhroefta, _Ii ~br,
_
bet eipndOm
nn
CiUie; tea
t..Mde, op .. tere
, tu.en de
STR.\f'ZI'lTIN
G.,
en 14de Ju.nie jl., te
unenoorg
vODl'aoemd,
al.. eer lab ... " ia de kelder
De ge"ODe half-j .. dibe
RlraI1l11'Ull&1 van eie ~r
ea daar!lit
01l~
werd bede'a (Donderdas)
nwrpa ...
vrMmde eeli hoeftel1t.id
.. ijn. eetl ,,~
gevangen.
De reohternoeJ
.. erd ill- terpaa, een .tuk m, een attlk .leder,
gemen door .ijn hoog-edele air J. H. het eipDclom
... 0 de beer Cillie, ~n
de Villie....
P.C..
K.e.lI.G., LL.,D. derde, op .. bre dag, tUlMll de l~e
(hoofdrechter).
Ala regin ... teur vaa Juni.
eo lOde Jnlie Jl., te Kunenheó hof ageerde de heer C. C. "am.,
ba'l,
andermaal
ill
de kelder
.. la kroonvervolpr
trad advokaat
J. nn
de'
heer
Cillie
inbrak
eo
A. Joubert
op, tennjl
de heer Adrian
daarait
ont.ipnde
een .. ntal rieJ. L. Hofmeyr
ala tolk .geerde.
IDl"n
en
een hGe\-eelbt>id wijn,
De eel"lJte .. nklacht,
die in beh.obet. eigendom van de heer Cillie; ten
d~,ling werd ~enomen, .... tegen Th&- vierde, nogmaals inbraak in de keld.r
mas Louwahaa.
Merrimen.
eeD arbeivan de beer CiUie. te Itunenbu .... toader .... oon.chtig
te StE'Uenbc,..clt.
"'
een de, late ·eA, 1-4de Julie jl .• voor.
schuldigd
!lekere lI.ria
Francie
al· noemd. en d •• mit ont1"l'MIIlde een .tuk
dur.
te hebben aanger.nd,
met het
vel, een kinje..
een alijpateen
• een
doel h .. r to onteren.
op de 22ate Mei hoe1'eelheid
... avel. een IItuk wagen.
jL
.. il, Nn aantal bouten, een duimlltok.
Hij pleit"" schuldig op ele aanklacht
Hn hoeveelheid
garen, een raamlmip,
en ...erd gevonnisd
om morgen (Vrijflen vijl. een hoeveeheid v_
en bam.
dag)
vijftiE'n
alagen
te ontvangen
het eigendom vali de heer Cillie.
en bevendien
nog drie jaar dwangar·
TE' vragen ... t hij te .. gen
had.
beid.
pleitte bij schuldig op 'de ee ... te aaDTaM
stond
terecht
Jan
Nelson,
klacht. doch ollSChnldig a.n de and ..
achaapherd ..r vali beroep,
onende te re inbraken.
~Iangrivi er , distrikt
l'aarl
gena de
Nadat de heer Cillie verkla.rd
had
aanklachten
\"1111
huisbraak.
met voor- boa dat .ijn kelder telkemale 'Werd in.
ur-men to stelr-u, diefatal.
moedwillige
gebroken bij vel'lCheidene venatcl"ll vaD
beechadigmg
van eigendo~n en brandde kelder. en bij de booa'Wicht niet in
atichting.
doordat
hij op de 20ste handen kon krijgen.
Williams later in
April jl., te VOlldeliug. distrikt
Paa rl, d .. val liep.
inbr aak plN'gd,. in het huis van de
.1. A. H ..ineman. van de b.. reden poh....r Jaooh Dan iel Malan. altia.r
...e- Ihie. ~etuigde
boe dat hi~ het vernende,
mot
voorue-men
tt' RtRlen, .. n mist .. In de kamer
van Wllliama opsta I 11t~I.. at nou .... n Idedingatllkken
epeerda.
. .
'''' ... t sm .... rw3~.·I1.
Hi ..rmedo ni ...t
Uitspraak:
IChuldi~ op .1 de aaot ..vred .. " zijnd(· stak hij h€'t huis in klachteu ; "onnie:
drie Jaren dwangbrand
waardner
eeu matr .... eu ... n .rbeid.
om·KUS.
kussen lIoor' tie vlammen verteerd werC. Adams •• rbeider
onende te Paarl,
Wij hebben nu ..
Pagel. ·cirkua
dt'" en alsook .... " gedeelte
van een stond aangeklaagd
egens de miedaad
n·n.tnraam
en blinden,
met voorn ..Dien te hier. Overal .. aar &ij een ruimte koo.. •• __
Hij ph-i t t •• onschuldig,
. doordat
hij op de
9de den krijgen •• ijn bilJ8ttcn en prenten
aantonE'nde
aU.. w.t aij
Alsllll ",,,rd .. n J,' "',lgE'nde I....ren ala
jl., ,lekere
Frooerika
00- aaogeplakt,
oefening kruinen doen:
juryleden
ing ...."'orl·n: Jan F. S. J
dienatmeiaje,
wonenda
te door gedurige
en ook kleurlingen
.ijn
hert, Paul J. Lou .... Pi"tRr J.
Parijs. op de grond had g.... orpen en De kinderen
seer nien .. gif'rig dit te .ien.
Bilt i.
Sam\wl Malh.'rhe.
\\ïll ..m P.
getra"ht
baar alzo te Ol1tO'r",r.
de
Pletl>r. E. vali :-'ï,·kprk. Willem
('"it d" afgel ..gde verklaringE'n
kon ook lleker, dat, mettegenataande
slechto tijden, die mensen beel .... t geld
HIet. Pi .. ter S. de \·:Jlien.
Horman
men geen genfM'gzaam be ... ijs leveren
uit ons dorp aunen n8lll1'n.
J C, Znidmeer.
dat hij schuldig ,.-as aan de mode miaVOORUITGANG.
Voor <lf' v"rvolgill:~
_ru
opgeroeJla.d. en na bet opaomm ..n der .. ak
pen Mietj.- Davidse, die eens op een door zijn lordschap,
bracht de jury
Niemand.
die de Paarl een JMl-k
tijd samen met Jan XelSCJn qad ge- eeu
uitspraak
uit van echuldig lIaJl brengt, of die alltier woonachtig is, aal
Iee Id, doch h..m vaarwel had gesegd,
on ...eh·oegelike
aanranding.
• .. rop het ooit ontkennen.
da~ door on ..
Drt ",a', "oor tit' arme man te ..eel, en hij gevonnied
.. erd tot zes maanden
...akkere
leden van do municipaliteit
toen zij op "ekNo avond
van
huia d .. angarbeid,
heelwat nllttige
v-erbeteringen
in one
wa8, f,rak hij hrt veusterr aam open.
Hiern.
verdaagde
het hof tot Vrij- dorp aijn aangebracht.
Wanueer men
pakt .•- \fiNj .... klt·r .. " op. stak 't bed- dag morgen.
een wandeling
door
oue pr1!chtip
d..g ....d III br a nd . waardoor
b..t venstad stoet, vindt mell, dat op v-el'lChf'i·1
YRLJDAG.
Il OKTOBER
1007.
str-rraam
I'D blinden
nok vuur vatten,
dene plaatsen.
...aar vroeger een ea- ti
Ezau Salomon, ZOOII van Mietje na·
ogelik diepe sloot was, nu door pijpen
Warie Collins,
kl~urling arbeider,
is vervAngen en geheel effen is, ...aar,·irl",·, j!;uf getui~,,"i~
omtrent. de kerdoor ook oU&allgE'name dampen .. orden
rI" va u .Iu n \'.·Isnll, dit, nabij de kl .... woonachtig te Paarl. stond aangeklaagd
winkelbraak.
met voornemen
.....rwijderd.
zei aijn er Vllie andere en
ren 'all z ij n 1I,,,.~11.'f in h.. t veld w('nl _gens
te 8t"l ..n pn diefstal;
ten eerste, dat
nuttige verbeteringen.
¥ de loop nn
gevonlt~Il.
HII ovr-r r.:ek£'rt' .\~()ptspor~u.
hij op de lw.. .Iunie, j.L, inbraak deed verleden week heeft men, het zover gedn- uu""·ltk g .. lr-ken np di« "RU Jan
in de .. inkei van de h.....r Henry Wei- kregen. dat Ollal Boofdnra.t
tot aUl
\"('Isoll
en d" laning in de Noorder. Paarl met een
Chrl>lllUII
KrI.:1
\'811
,I.. rijd .. nd ... ner. insgelijk1! tR Pllarl woonachtig,
daAruit zim te h..!.ben toegeëigend
6 graniet
brad is gelegd.
Van uit'de
politl':,
!(.. tlli~d,·
"mtr ..nt h.·t oppak·
horloges, 4 armbanden.
4 ringen,
2 Boven Paarl tot on dAr aan de l.ning
k .. n ,'a n JUli \' .,ISOII.
58 pakjf'!) sigar .. tten. een hoe. ill de Xoorder Paarl.
b.h.lve
dat ge:\a ....·11 kon.· opROmmillg door zijn kettin~.
."I(·les I"r,h,ch. p, hra"ht
d.. jnry et'n "l"('Ilh"ld biscuit. "Il geld. bedragende Se. deeltR un de besigbeid
-van de heer
M. S. du Toit tot aan Van den Poel!!
ultspl'1lak
,'011
""huldig
,uit en werd itd·. h..t eigendom nn geaegde Henry
W"ill .. r: ten tweed ... dat hij .ich op de Plein. is dl' gehele Itr_
graniet,
en
Jan g",·onniS<.1 tnt twPe Jar ..n dwang-

s::

,Iaa,.·

Cilli.,

'.

P. D. DB.BT,
..~

JUatoor,

•

..oor

~'. __

•

T.I.LOUW,
Jr....
PUbliek.
J(~,

:==r:!~t:.~

"

"én

'

.

rt,.._1.

:liste Julie j.1. nn een paar schoenen.
een lust 0111 op te riiden en t"d lopen.
toebehorend"
aan ..oornOf'mde Weiner,
Het aal niet la.g &uren. of at g..
m....ster maaktf',
deelte ... 1 ook van een graniet
blad
Hij pl('itte onschuldig aRn beide aIln· voorllÏen Jlijn. Ons motto is Jo! li c .. I·
klacht ..n,
8 i 0 r.
HiE'rna .. "rden <le volgende h..rt'·n als
jury ingeaworerl:
Stephanus
P. Bnrp;t>r, Jacob P. Goosen, Paul J. Louw,
Pietf'r J. Marais. Willem P. M08tert,
Pieter E.
ROOelinghu;f'l.
Dam ..1 J.
---iRolls. ThoDlall .J. de Villiers eli John
"8TELLENB08CH.
"' .. ir,
<l.. v .. rklaringen
v.u Henr .. WeiSotulell van oon \...rgadering
van de
n.. r. William .1. Fabian
en JohanuM
afdelinpraad
nn Stellenboach,
gebouf'f'n nh'rrif>paa r<l stuiPII.
..
Collins. kon m..n tot geen and ..r" slot· den op Woensdag. 9 Oktober 1907.
Z'j o"tk .. "d.·" .'I<'huldlg I.... z'Jn aan
801D
gpraken.
dat
niemal!d
_and
..~
dan
Tegenwoordig:
de beren H, F. HeLd pl"gen tI..r l1Ii...l..d..lI.
Collins dp knaap ...as,' dre al.' m,sdaad
...ed (vOOrzitter),
.J. B.
Karaia.
R,
'·,t
d.. I·.·rklarillg ..n "AU Adam
pleegd...
De
jury
br:acht
dali
ook
E'8~
Scboltz.
A.
B.
de
Villie ... en P.. \, M.
Omar, ,\rthnr
Smith "n J.-ph
Jamf'S
uitspraak
van schuldIg Uit eo kreElg hIJ Brink ..
1,1,...k hd t")1 tI"jd.·llk~h·, dllt di .. t ... 1'e
alM "eloning 18 maanden dwaDgarbel~.
De beer M.raia klaagde omtrent
de
kOllfr.t'·N
.....1 " ..gelik
Iwt
m.'rri ...
Warie Collin.~ (deaelfde knaup.
die llanhook weg,
paard padtiplI gestol ..",
in d" vorige aanklacht
figureerde)
eD
De kontrakteur
beloof,Je deze vroeg
\' oor cl,· \'(·rd ...liging wPrel
zekere
Marthinus
Waries.
beiden kleurJjng
in de ZOlD« te repareoren.
H..ndrik Lo"w "pgprOf>pen, dOf'h d ..ze
arbeidpra,
lVonentko t.. Paarl. stonden
De burge_ter
1'"IIn.,bet Strand,
nrklaard.·.
dat Pt'ar""
hem hatl ge·
terecht. op d" aanklacht
van .nnkel·
de beer Van der Merwe, vel'lCheen ~n
... gd, dat h,j w.·1 Jf' ,","rTi" had g... to- braak,
met voornelDen
te stelen
eO
.,.,.oeg. dat de raad of een j.arlibe
I.·n
diefstal, doordien ai; in d" winkel bra- bed ... g U-r reparatie
94n d· nieuft"\'
}wid., bf's<'hnldigdt'n spraken de )ury
keil nn voorooomde heer Henry Wei- -g
van Gordona Baai naer 8om"rl8t
tOf', OOI ,·Ik 1-ijn on ....huld tf' hewIJzen
ner op de lOde Augustl1ll jJ .• en daar· Strand
geeft, of gemeld., weg 1I1~ een
en ""hddprden
d .. "'n de ander in d .. uit tt· hebben onUltolen " kOl'ken, een
afd ..lingaraada weg overneemt .
..wart..to· kl.. "rpn af
John zeid .. , ,lal hOf'\_lbeid
sjgare~ten
I'll
vis, ~
eiDe beer Marais gaf áan de ha n<l,
f:d ...arcl d
igE'nlike M'hurk "'a~ ..n
gendom van ~zegde
W~er.
.
dat d ... weg naar hl't Strand ~e"r.)lllaEd",a rd pr.-ci
h.. t IRgenfl\'t>rgest ..ld ..
Collins plpltte
schuldIg,
Marthlll1L1 moord wordt instede \'an de
van
Zijn lordlK'hap lichtte dt> t.,_jracht
Waries ollliChuldig.
,
Sir Lowry Paas 8poorweg IItatie n •• r
"an ht'! g .. lw·"nl,' nail d.. jury to... di ..
.\tea kon ui~ d... fgelegde verklarmGordons
Baai.
h .. " dail ook l",id"11 ,chuldig
bEovond. geil van H ...nry Ruthv ..n, KOOOI Davids,
Besloten,
dat de magistraat
en de
..n 1-lj I1I1,..St.·1l lI..t he1-ur ..n met t ... oo William .1. Fobian
Pil Warie
Collins
heer De Villiertl
als een kommi .. ie
Jar ..n dwanj1;llrl,..id.
g.....11 voldoend
bewijs
lever ..n. dat ag"ren,
om
rapport
te
'doen
met
be:\" hat! ,irh Si mo" Ahrllhamsohn.
Waries nl ..d"pli"btig
was aan de, in- trekkin_g tot <k>ze .. ak.
''''n all(em .. n,· hand ..laar .... oonachtig braak;
hij w .. rd dlan ook door de Jnry
Da, Perinqlley
IIChreef. met betrek·
1<' Knilsri"i"r,
distrikt
Stcll ..nlJost,h, ODS<'hllldig verklaani,
...n verliet
met
king tot de beecherlDing
van vOl(ell.
t.· ,·,·ralltwoonl .. n op J" prnstige
aan· f'ell blij gel1l8.t d ... gevangenen bank ..
enz.. en beval aan, dat alle hagecb_n
ht,·n "an ira "dul"wi4'
hankrOPtCollin~. die
8<"hnldig
h.d gepleIt.
'lll klein
vogela betchermd
worden. be""hap I'n ~trafh8re
inaolvpnti ... " ..ar 't kr.,.g 12 mAJlnden dwangarbeid.
gere- halve de .preeu ... en .taHing.
'
"I ..ek, tOf"n zIjn boNI ..I oll(l"r gedwon.
kend van d.. <leg. ",aarop de 18 ma.nnDe heer .J. P. Louw YClIugde, namena
~.. n ""k"·estrati,,
W"i geplaatst
g......or, den. di .. b..m in vorige a.&Dklacbt ~ade "GaBle Protection Society," de.aan·
<1 ... ,. hIj g .... n "f'lvr....Jij(endo".t.aat
van r ..n t.,..gekernl,
zulleo verstl'eken
111.)11.
dacht van de I«Ien op de vernietiging
.. jn halld"l ..r,.latiën
kon voorl ..gg ..n
De la ...tste aanklacht
op de agenda
van mld door het 8teUep van .. lien.
Ilan 7.1 i" ttU.!itPe Pil dat dne dU8 ook ...as een zeer ernstige
best'huld;ging
wijk had
lI:enoodaaakt
w .. < d,' .. t·g. p.oal. hi ..r· tRgen 00 persoon nn Geo~ge Th,OInas Een man in de Helder*"
zo 36 bokken gevangen .. Zijn genootbon'll a3ng~I\li.l.
in t,· .Iaan.
Wilson een F.;uropese arbeIder. du, te- schap ..... ten
gunate
van'.
raads
Ad,·ok ... t J. A. Groer. l.I.. D .. trad
rflCht ~tond \'an verkrachting
te heb- voorstel om ane wild op krOQQ- en muni.
op tPII heho .."" van heschuldigdt'.
ben gepli'egd t.. Purl
?p de, 14de 8Pp.. cipale grond roor 3 jarên te bescher·
\'OOf .I"
""f\'olj!;ing
..... rdell onder·
tember jJ,. op peil IDJnderJarlge
von men.
.
naagd.J
F }J'prold. van het In801- onder d .. 12 jArpn oud, genaamd
Fil·
Besloten •. dat de SteUepbosch muni~,
'·enti., n ...p.rt'·m .. nt. H F. 0 H ..wett let .. Cole.
eipaliteit,
aAn
wie
di..
beweging
te
IR Mt..
St ..lI.. nboowh), WijnrIham
De volgen""
gE'tllig .. n w ... 'den, voor danken is, in keDnis gestéJd wordt nn
n"hop
ItrU ••t ..... \'llI' ol.. boP<lel), F.dwin
ti..
"ervolging
ontlernaagd:
Fllleta
om wild voor 3
(; ',"hih' I koopman),
Jam .... M. Dro- Colt· Maria 'Leach, dr. R. I, Wolf .., 's raads 'voornemen.
jaren te beschermen..
m ..v 1 r..kenm ......t<-r). Oilbert R. Sha'IV H. S;IIJert. D. Turpin.
Lewin en WiJ·
. &sloten.
dat
de>
Solllf'rfl(lt Weet
(""p"rt
h.-,,·ldlOud..r).
Abraham
Abra· liam .J, Fobian. WaA/ruit bleek. dat hij
mllllicipalit~i1
het gebnlik
.. 1 hebben
ham.oh"
Ii,rOPd .. r ,'an Simon). navid
d\.> klE'i" .. medogenloos bail aau&"rand,
Neetblinl,!l
karren
en
.\hfl.hamllOhn
loom ,.an Simon).
Uit <loch gelukkig had hij zijn snode voor- van opaich~r
dier ...n. om de diepe sroot !anp
de
.I,. afg .. I'·gd .. ,·.. rklaringen
kon men al n<mlens ni .. t vol\"()('rd,
hoofdweg op te "tillen..
:
dad.·lik aflt·i,l ..n dat Simon niet h .....1
Zijn lordschap
zett.. het voorg"va,I.
Besloten, dat .£6 geg~n
wordt ter
Zlll n'f 'no
to- w .. rk gt>ga.n in h ..t drijlene duidelik uiteen in ZiPl tof'sprw
repar.tie
\tan de BroekenfeIl
weg.
'·..n tlj,,,"r h'"HI ..lsuken.
tot de jury. die na korte beraa~laging
Besloten,
dat de repari.ties
van de
0111 d.. onomstot~lik..
f ..it",n tegen
hem ""huldig berond van E'rnlltlge aan· KIliIs Rivier brug op ~. Novomber beh"1lI infl.ehr .."ht tf' wederleggen
If'p;~ randing met poging tot "f'I"~rac~ti~~.
gonnen ..orden, '
',.
Simon .... n I,,~I I.. nj!; betoog .f. docb In
In het v"lIen vall bet vonDIs zeI IIt)n
Dat de landmeter-ge~aal
gevraagd
krui.verhoor
fl,af hij m.. nij(
ontwijlordscbap,
dat
het hem
~n uiU>rst wordt oon konditie
in elE' grondbrief
lu.nd 8l1tw"onl.
pijnlike
..aak wa8, rinn ....r hij ertoe
Yan perceel E, O.kgro~
]jn te voegen.
S"lomon
Btltrhinskv.
Isra,,1 Lu"".
j1;eroopen _rd.
om een blankE' slagen
de raad bet
recht
belloudende,
om
J""ar Sh ..rmall ('liE.·
C. Fit:r>patrick
tne t" kennen. d'OI'h hij knn niet an· grllis weg te nnmen.
betaling 'Van
""haArd"1l Ei"h (lOk aan d .. zijd.· ..an deNi. daar genngene
sijn slachtoffer
kompensatie
roor sooade!
aau 't geSImon, nm .liN's onOl"htlld tR be ...ijzen.
heelwat pijll heeft bEorokkend.
Genn.
zaaide gedaan.
.
i
\' ,.,I"t beid .. a,lvoklltA>n de jury b.d·
gen.. ZOII dus morgen 10 slagen ontEen algemene
ha,nd ....aartI lict'lItie
tiPII
tOf>I«Mpn.un.
"11 ...ijn
lordschap
vangen en
bovt'ndi .. n ling 5 jar ....n .. erd toegekend aan J, p,; <lr V. Louw,
t,,'· .. ns ,I.. 1... 1.. we,lr""ht
.. an de aan- "'Wangarbeid
moetf'n ond.rgaau.
van Am.".; transport
va, Ii.entie :van
klacht du,d.·lik had li itet·ngf'Zet .... aAr·
Zijn lordschap.
<le jnry bedan'kende
Hook Euach aan M. BajnJ, werd gein .pl"t'ker. 0 a , tlPeCI doorstralen.
dat vobr hun attentie
..n bell'ezen dienat~n, ~gero.
'
ITI <I.. mld .... Iagl'n het le'· ...n v.n ....n
dat hij de Purl
kou feliciteren
Het \l'eraoek nn
de
"",hllld .. nur
in ti.. hand '1"110 de ICbuld· met bet geringe aantal wen,
die op mllnicipaliteit
roor een Iofnnt.ribátii&.. i....r al. in cl.. ","haal woog, da.rom
de agenda voorkwamen, temeer als men lift £ voor £ stf'Iael
wl'rJ .I.. I nsoh·"nti..
OrdOJlnantie
als in rekelli0j$ hoodt, d.t de area van
ringen.
~
aan
"Ijn l,_,h .. rmRtcr iu het le" .. n gE'1"Ol'- het hof. niet .Heen P .... I. doeh ook
~ut,
h~we~'
~~II~~
p.. n, om hem di .. door onvoorziene
om- Wt'llington
e~ het diairib
StelJenboech
'll'8Fd ter tafel gelegcl
at.andlgh"id
in mooite was
geraakt.
in lIÏ"b sluit.
De .. ken, dir fJehter af. de auk .in ~ng
onder de .-1eugël ..n te nemtm,
Doch gebancleJd ...erden,
_r_
.D~.,...,n
'tol£nde
.
~r
.. aren ook ..nige uitel"llt 6treD«e hool ernatige 'tiI.I"d,_ toeb
men kno..
klaIl8,,1..., in d .. akte om de oneerliken
ne.n vernemen,
met
het. naaien del: 1~i!ef~,",~!UJ",,!t:.!f~~
d..gE'lik te doen .tralfen.
Bet speet agend.
ol lil een ICllijllf)~re t~~l_~~tiC""'
••
IIp,..ker te u-ggen. dat ia de laat.te
te heapeurell: ie
!rijd hE<t euvel 1"t.It l!Chllld(!naara. _
..... _c~ll1'1l'fl1~, .. kt*~
..
blUl k:rediteu:ren. te
\' ....,·olg,,"" III,dd .. " John Grant .• -en
I' ,gballll .. laar, ",,>(,",,1"11(11/;
t.· Di.·p Hi·
I''...r , \\ïjl1l,.'rg,
"" F:dward
Pe .. r....
alill8 J"h"ni ... 'pSt .. r .... n rondn>nter
I'an I,..ro.'p, woonachtig
t.t. 'VijnllE'rg,
twh tI" ,·.. ra IIt""lOrd,," op d.> aanklach·
t"11 "d" st .. l"fIlak nlt"t ..oorll ..m .. n te
ott·I,·n "11 di"f.tal.
doordien
zij op
7d,' J"II .. jl,
t.· W"llington,
d ... tal
,. .. " .\.dam
Olllar, .~n ..lgem"ll" han<I.,I3.ar, al.taar
...oonA"htij!;.
he!'hen
"p,·ng .. !'rok'·1f .. " daa rnit IHoel koeltjes
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D.ITAG

KAAPSTAD·

Prechtl.e
AaDt... Uellkheden voo.. JM_Ir. .....,
Speciale Bespreklns
'1'001'
het Selaoen van het
CAVALRIE
MUZIEKKORPS van de
44e If L r-.oon Gu.arcll .••

s
de
-..

•

., •.

-

,.. ,,_
I ~.

,I dell
~,

VBBo1!lNlGD KWl'

oss

1rorde.a '

\ tA... dê' erfhcnlllaï.:
lIj~pdeefél,
dat

I,AND.

~_,

~~.

prij. lOU
oai ...... , _ .•&.1............
..ent au cIit~l!iO!II~.~.~

,.,...~~e~=e~i!=!r;~
:::'=fi:_Z.

eelt' .",ba~ ~

in

gelateD~jl;tombe8t
d• ~
..,...
.. ill

II

de akte, ~t
ze de .onkoltêll ."iiD
rier paalemeD~
koude,. .fdoe ..
.aar - de 'erven onderverdeeld ......la, •__.....:.~,
werden al de eág.. ,~n, ,onder cla&
• dit begrepen, aDeeD 811 ~
n.,__
I-III

voor '...

k..

veraa~éIik
pmaakt'
volle !lOm ver.cbuJ4igd op het ge)u!le
erf. Hierbij
Dog, dal de ..erf.
boude,..
geld te leeD rm,p.
..an del. hee~ ~LOIIOJf, di.' er .voor'I!I_-"_w
sorgde •. dab
~huld
ook door het
verband ged~
.~rd.
Gedureude de afgelopen _tiin, Yla
De handelingen nn de heren .....
het parlement vroeg de heer MaaIDO'" eD SoLO.O. inte,,-J"8,D
oBi
._.. herhaaldelik aaa de prelnlreu ....
aIeeIa. iD 10 verre A -de erfhoaa..
gensraal, of 'hij 'f'ooru_DS w.....
rakea.
De heer thwlDO"', m ... &,
rapport omtrent de a4miD~tie
....
dat de· dieRltea ,,_. de asentea Diet
de boedel erven akte vaa 1906 tie 1'Dte Jlool betaald' werden; doelt hoe
blieerea.
De heer SAJlPIOJf .ntwoordbet zij. de erfhcjuderá hebbelI blijkde,
hij dit rUet koa doea, daar
baar meer ~
dan voordeel iap
hij een verder onde~"
_~iJde doen
oog.t
ten gevolp. vaa de _t van
in.stellen om te Ilien, of het aodig w..
IIM)ó,
Dit,ru
geqaiDa de be!toe:liairl
een kriminele
yervolgiag
ia 'f'erband
v.a het parlem.r;'t. ea W:iI ~ie
met d_ saak iD ie sieD... Daarop
treUreJl, d.t de we&: Diet J,et.v ea
sei de heer .ItbaanuJr, dat mea de
meer in belang vaa' de erthoacten
... k ill het pa.rlemeDt· .ilde belpr&.dmiailtrMnt
bn, omdat de aaam Yla eea p&r~
De arme erfhollct.n I
mentalid eria betrokkea .... , ea dat
,De Je. die. dei. ODUDpDame ...
men er niet aaa dacht dat er bedrog
lICbiedenia oDi leen ia I-De
arméa
ia het apeI....
Hoe het lij, de ~
-,..beiclaenad
1rorden;.
ea'
het il
SAKPIOJf .eigerde
bei rapport op de
lliet PDOei dat het pul_at
coede
tafel ,,_ bet bu. te legpu, ea daar
.ettea
Puleert" indiea A niet ~
het ver:dere oadenoek nog rUel alpgoed P.ldminiat':"rd ·wordea:
lopen ...
bil ~
parl.aeat
Yerdaa&d werd,. bleef de aak Del waar
DINSDAG,
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Groot. Schuur open voor
• het PubUelr..
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van Seymour.
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TeRtooostellloseD.
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Wijnbouwers eD Wijn-

.d:

kopers Associatie.

..
-

WElLINGTON TAK.
:RKN Vergadering
van de Wellington Tak der W.B. en W.K..
AB8OCiatie, zal gehouden worden in
de Bondzaal, te W t>llington, op
Zaterdag, 19 dezer aanst., te 10 uur
T.m. precies.
Belangrijke !:aken zullen behandeld worden, en elk een wordt verzocht tegenwoordig te zijn.
Leden van " Komitee van g9Doemde tak, zullen om 9 uur v.ID.
terzeh'er
plaata en datum bijeenko_en.

......

uii 't hoofdbatoor 'f'aa de prokureurgeIleraAl, di. bet verdere oad""'"
beefS iac-teld.
ZijD opd.racht"..
echter beperkt tot de YTaag of de leiten ia deze aak een krimineJe ftrrorgill, lOadérl rechtvurdigea.
~net
rapport waarom de beer M.......

Op last.

BID8mfontein
SCbDDllommlaale.
GEVRAAGD
voor de "Breboer"
School, te Bloemfontein, een Aw.tent Onderwijzer of Ondenrijzeree,
gecertificeerd,
g'('kwalificeerd
om
Hollands in alle S1.aD<iaarden
ea
-met Matrirulatie
te ouderwijzeo.
Salaris .USO per jaar in bet geval
van een Onderwijzer en £200 iD het
geval van een Onderwijzere&.
WerkzaamhedeD te beginnen
de 21ate
Januarie
1908. Applikatie •• met
Getuigl!Cbriften,
te worden ingediend &an de ondergetekende
niet
later dan de Iste November 1907.

to,

H. E. BATEMAN-WHITE,
Selrretaritl.
POtIthul 580,
.Bloemfontein.

W...
~me.~

!flet 111e. ]lotél.
de ~--fte
mag geeD

THEE

I

_U...,...

WELKE

PROMINENT BOVEN
'DE GEWONE MERKEN'
Van andere

-'0.

.erdea.
op welke .ij..' dit plaan De Been en 4~malltpr1JB8Jl
_rd, ia vaa miader beIaq-.at mea
III dit aa_er ~a.ij
ait lei
_tea
wil ia: hoeveel 1D08IteIa de oa- "Weekblad" vaa ~ .Qiamaatbe .. erbr.
gelukkige erfhouden betalea om hu ~d
te ~,
l'&JIPOrt _~
geaomen na eeD oaelerboud, dal eeo
8"ea op hu
Daam getralllporieerd
~W'OOrdipr
'de
-"W-etItmiate krijgeaP De bedoelin& ~a de wet ater Gasette" beef~
met eail.
'f'&n 19O11... om de erfhouden te be- voorname jD .. eli.,... ~
.
Hatten -Gar'f'oordelea en te ~ea,
aiet om den, -. LoadeD, .~
de politie der
ben te bereyen.
de Been op d~ di~haarkt.
TU.Ien de jarea 1836 ea 18615Wbrd
U~ het onderhodd blijb daidelik,
dat De Bee ... , Daut ~ praduktï.
een .aaial erna in hei diatrikt 8 __
hetl'1l_ diamaat, ~ide baadel dau.
k8D8tl'Óm aa. lI8kere Hotteatottea
in
t.enrijJ. ~
blijkt; datj
gegevea ; de OIDItaadighedeD
.........
vota het feit. dat de: prija ...
.
onder dii gedaaa w'91'd "jn 0lIl riet
_tea
ÏD de t~
t,liea jarea il ..
genoepaam
bekend.
Bet bleek eetL- dubbeld; het.ftl'bnJik!imorm
ja toep.
ter lpoedig dat de repri.. VU
~.
~,. t.iPDt ~, da$~DI
tijd geen pDoepame voonieuiag Nd
.... de pnl' vaa di~
i..
gemaakt voor het ovenlragen 811 re. .YIOed heelt op .. <rertiraik, met &Belegiatrerea ....a d_ ervea, m'" het .... l'e wvard8ll, da1 mell"", die .icÓh
manie. wiDen .~haffea,
JIieh .,..
yols, dat er tegea het einde vali de
de PrijI ~
~ ..
be~··
.
afgelopeneeu. grote v_vri..
• ..
,
.I
.
Bet Opli __
'faD Vl'ije
oatltaaa onder d. -"-an-n
••
hun opvolp,.. omtreut lie vruc; au
aohoBer~il. '
'
wie de _a
lUl elgalik
~.
Eea .... te ~... '..
at .CJarijft.,
Waarde ~~T;'='~
OPP1Iierb
De zaak .erd herhaaldefit
op
dat U Dil eD, ~
in ,':qlll ~,.
'iDBoadakoagrtlllleb en in· 't par_eat
lichtiug geeft _n!pt ....
.ol_Iiho
besproken, ea ~elik
It.elde .. Go..
,-m. VerbaDd
..(".. "De
lI01r
iD l903 ... komm__
....
akte ...
_.,
aan _lW· PbeJ. lIáak ~, __
",

"11
I

Theeen, nu in
de Handel,

bell_..,

Staat, wegens

cu.

haar

I...

.'

UNIEKE
door

de bepalingea
Wetten ala
de Raad 9'OOr
eld,tolruetecla Kaapstad. tow.:

ken .

KWALITEIT .... _~.•
De h'"

bD_

Sefmeor,

te

Iu

"om

WAARDE.
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"ll_~·
.

de YQIi•••

·

,

ii~

SPu..

Kaap, 'benOl'md

JIll"

ka.Qctiaaa~ eea vertrek, dat
ID veririDdiDg etaN· met eea botel
but aD ~~er
gebruikea• .De

vraag ia, .at le ..
komite.lana.eJ.,
Geateld een Dadidaflt ontmoe( eeD
.... W lijDer oDd~1IDen
iD Ma b..
in het. botel, • .-mr hij lepert.
eJekii&.
:'--.10_
_1"_11" II'
d':"
_
bmer daa ,~
lPoCnitee-bmer, Het
~
ltana't vu de 0IIIItIDdigh..
laeeft gevraagd ia .aog Diet gepubli- dea .f. Indit!ll die ~atmoeténg 11eehte
ceerd. Di$ ia te betreQJ'8Dj ...
pbata voatij daa pa-ea
we
pobliek wil al de feiten hebben, eD niet, dat liet hol aal
dat 'c eeJl
nie$ .leeiJt. die welke ia het rapport komitM..k·mer,....
! doch iadien
de
Vin de heer LAI.'DOWJr worden p- badidaat"ja onde.lteeunen geregeld
aoemd.
De .prokareur-a-raat
be- op die W'ljze en plait. oat.lDOet, ~
hoort taDa al de informatie te publi- ~t
het vertrek -4«!twijfeld eeu ko..
autee.-~r.
Lndi~teB obe.
weIeerea, zodai het publiek eea oordeel doea de BeCWkte Wller _.
Da te I~
ba vellen over de vraag: iD hoevel'ft __
:
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deu arme erfltoade,..
,. s-elkt ..
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P. J. P. CILLIE,
8ekretaria.
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Elde... publicerea _ een volledige
oplOllUlliug vaa het duidelike rapport
yan de heer Luw'DO.If, de amb1Jeaaar

!k1....

ie:
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VAN KEIDB

'BABS

JOSEPB.
1","leo, 12 Okt.-Bet
feit, dat de
en koniogiD YUI Spaaje hu ~
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wijlt
~r, p ,jat de ~st&nd
.,ua ....
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JS bet
f..it
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r dat
mf'n
• inderdaad
.on. Molteno
''''ee ander.
."lIege kant,
'1 fataoonJik
Dat. de 01'...
,.nnen te __
, ten dnide,n dit elftal
>emn.
,mer ki ng ta
.I~ht
....a..
spel 5t<'e<~

i.t KU\ISG

Di': YOOW:!E AFG&ZABTD
L'lo.ieo, 12 Okt.-Irlalai
....oleo u .... r 1<0Ding Edward
ol')!ltb Jd.ugekomeo.

ne-

q.-m(lln,

Pen

Ui(EIGK~DE
88POORWSG8TA.
KloSt} l~ ENGELAND.
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Londen, lil Ol<t.-Io
een telelf'&lJl ait
!;,dlJo wordt medlll{edeeld, dal de ,_.
. or neur ".0 D. 2:. W. Afrika IICIint.dat
er
zeen grond voor oD~heid
i• .,aawt'ge
(H optrelUten van de rebellen leider 8iOlO.
lo; -oper, die door a1ecbt. 200 mao .. vol,d

.11.laant1,,1'8
die Ya"
j,(rpnZf'n;

1"111;
h.,t
.• l,..haald
3-, rf&llnell,
Il
~n vijf
plaats van
..[ 'poe<lig
lIng stPe<l.
Halld~ 1'''
..n Loo, .....
r"

t4;~

·...
·.Irdt.

n;l1EN OPRUIENDE
V&RGADBRINGIlli IN INDli.
Lvudeo, 12 Okt.-Uit
8imla
wo "II.
~-."orl dat de regering, me& hel oog op de
) 1Oói;.tegebenrleD_n,
eeo bHj ..ende lII8IIt
"'(ol zal indienen teil opsicb"
.,au op
r'''oode vergaderiogen.
Bet wetaoatwerp
1&1op gebeel Indii .an toep_DIJ worcl~n,
doj'.:' olecbta vua krach\
wordeD in die
Voviliciën ale door de onderkoning
mllea
w)(den aaogewezen.
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LJU leo. 12 Okt.-De "S.xon"
arriveer~"""jeo
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D. Z. W. il'RIKA..

at'

ti

beeft

bet
aan·

_·...{Jf}lllcU.

,

tutaal
dl' o ....r·
taak
wa !'I
,'r lW nnI..t 1l"l(on
l!.!:e

'. \\

[,lPn

n"12; .' "j,!:
~t van
(~

"n
'\(ln.'v

~Iol.
al ...
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DK VREDE

:.[

Il.

,1"

KAAPKOLONIE.
HET

GOLFSPEL

OP

ZOND.'G.

Solllel'lll·t Oa&t, 12 Okt.-(R.)-A~
is aangetekend
tegen bet TOBllI.
10 de Itaak betreffende
bet spelen van
Golf op Zondag.
De boeten en de
kost..n van het .ppt.1 worden dOOI' publieke bijdragen
bestred ..n.
.
~I

NIEUWE

KONGREGATION
J.HRLIKSE

JOHN

OVER

NATt'RELLEN

POLITIEK.
Bloemfontein,
11 'Okt. - (R.)-Sir
John Fraser,
de leMler Tan de ,koriBtitutioneIe
partij,
begpn heden sija
veldtocht ala kandidaat
voor de Naval
Hili afdeling
van Bloemfontein
met
een drukbesochte
VC!'rgadering in bet
fitadhuw toe te .preken.
In de loop
VRn zijn toespraak
w_
hij op federatie en de naturellen
p<?litiek en Beide, dat de naturelleJl
vaa de vel'llCbillende staten _r
veel van elkur
verschiDen in ru en geloof
doch
Mn
grooi algemeeu doel b~n,
nl., een
Terlangen
naar ondenrije
eli soveel
ologelik gelijlatelling
met. de blanken.
Dat .. u een probleem, dat alleen 0pgelost kon. worden door een alpmeu
Z. A. politiek en niet door elke ataaa
afllOuderlik.

ALE

UNIE,

VERGADERING.

Qu .... ostown, 12 Okt. - (a.) - De
jurlibe
vergadering
van de KongTegatiooole
rnie van Zuid-Afrika
begon
Donderdag
baar lIittin.gpn.
'8 AvonM
bield de hf'6l' Thomas -sParle sijn presidentiële
toespraak
OVE'r bet onderwerp
.. bet pablieke
lItandpunt
vaD
de dranklnrestie!'
Rij bnwht buide
aan bet persoonlike
karakter
V&JI de
wijnboeren
en zelde, dat het een V8l'keerd id .... 11'&11 te dellken dat bt't welzij~er
naturellen
'ben geheel onverscb.g
waa.
Na de argumenten
voor
..n tegen behandeld
te hebben, k .... m
hij tot de konklusie,
dat er een overweldigende
m_
getnigenw
ten gun_
"te nn
totale prohibitie
van de verkoop Tan draDk aan naturellen
be..tond en dat dit getnigenHt de enip
degelike -politiek
_II.
Ret. groot g.
tal aanwezigen
wes _r
onder de i:ndruk van de toespraaJl: van de heer
Searle.
De toewijdillgsdi<mst
.... rd gisteren
geleid door Dr .• "ban
E. Reath,
van
VrijbUTg.
Het rapport
van de .kommissies op
onderwijs
..n kerkopleiding
beval Ran
vier studenten
voor liet leeraal'!l&mbt
en negen evangelisten
aan te nelIIell
allllDed .. een kandi~aat
voor ordening.
(l,t bet thesaurIers
rapport
bleek,
dat de debetbalans
van £!09 gekon"erteerd
wu in een krerlietbalans
...an
£31'1.
Het rapport
v ..n bet Bankey
instituut
"&8 Z<'8r benedigend,
vooral
mM betrekking
tot de hogere staDdaards.
Er waren tans 19 leerling on •
denvijlllel'1!.
'.
Een konferentie
Toor .. The Evangelistic
N nte"
....erd ·geol"'nd door
Ds. Williams I'n Aan d... hMprekinpa
nam ..n dE'e1 Di.
Walker.
Forbes,
H ..ath. Evans "R .o\ngllll.
Ds. P. Williams,
van
Durban,
preekte
boden morgen
bij de inwijdi~ienst.
GlSter .....ond
....erden
de jaarlibe
preken gebooden als volgt:
In 't Engela door Ds. J. F. Opnng, in' 't Bollanw. door Ds. C. Wei .... n in 't kaffen door Ds. S. P. Sihlaki.
Een
enigdl' kommuniedienst
werd' later in
de 'Wesleyaanse
Kerk gehouden.
Da,
W; An8llA werd opnieuw benoemd
edlt.>ur van het magazijn.

RF.r:'\'IE
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\

DurbAn, l' Okt.-Twee
dOnt' bet 1I&t.im!1len bop
~rt
tot retpekt.ieYeIik
jtiu geva~Ï8Itraf
vel_iileeW
géns 't op_n
Y:Iln. de

..a~n
doea,

'.lI1lIbottom
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1.2 Okt. _
beefa Vo w. __

London,
n"8IDt
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lil\Se

. Bet. stooultiehip
gisteren
bi_ Áan mef; 2SO
t.iUt in~
Indli ....

-Bloemfontein,
12 Okt'. - (R.)-B.et
Grey Kollege bield hedell Bij~ jaarlikse reunie van oud-ctudenteD.
la
de voormiddag
werdeo de nleUJre universiteits
gebouwen
bemeht en eel!
kribt
wedatrijd
gehouden
t_
te"n .. oordige en vroegere
studentea,
n de namiddag
werd een geuUige
partij io de Ramble ... grondelI gehou_
den. . Op de jaarlibe
algemeile VN'gadering
Dr,
de
voorzitter._
In het vel'lla« werd g.
IIlIld, rlat als de nieuwe gebouwen gereed waren, tijd VOOl' werk 110wel .la
voor apel bepaald lOU wordeD en dat
bet eerste onder toeIIicht va:n een m.....
ter zou !lijn.
De heer W, J, C. BnilIner werd tot president
.,oor <het k0mende jur
gek_no
Bealoten
."erd
de namen \"an al de' noepre p,..iden ten der reunie op een gedenbteen
in de eetzaal
te plaataen &hoot een
groter portret van Sir George qreJ.
Na enig!! diakuaie
werd ~Joten
een
beroep te doell op aUe geweilen
denten van het. koll. om bijd.ncén
voor eeu geeehenk aan Dr. Brill,
aftredende
rector,
die dese betrel!king gedurende
36 jaren
heeft vervuld.
De dag werll beeloten met een
eetmaal
in de Bloemfontein
Club.

DE

bcwlil8l~clllJrae

.
p'lI'c!itdea
~1f.,OOO. De Nat&be ~'~igCID~aw
.
...!,as de tu.enpehOOn
bij
Naar
men -rerueemt
is
maebine bestemd TOOr eell

VAN
OUD - STUDENTEN
'T GREY KOLLEGE.

w..

l"'.Okt~~
welke .

tijd ongebruikt
heeft
dr regering
verkocllt

PASTORIE.

Col ....berg, 12 Okt.-(R.)-De
nieuWE' p .. torie van de plaatJlelike
:-l. G.
Kerk werd heden geopend.
De k..rkeraad
van d.. N. G. Kerk kan gelukseweD8t
worden met het be!lit van
zulk eeo haai gebouw.
DE

SIR

Durban,

"Grampies,"

Bloemfontein,
14 Okt. - (R.)-Het.
is taM mogelik om ongeveer eeJl eclI.attins te malten van de sterkte
MD de
!TALIE.
pehtieke
partijen
in de O.R.K:
Uit
een overzicht
van q., verschilleDde
kaDdidaten
blijkt., dat de Unie 36 uit
... ,Q,leD. 12 Ukt.-Br
wordt bericht,
,c I,et dl.triltt Turijn, io Noo,delik Italië,
de 88 setel. gut
betwiaten.
Voor de
overige
drie
r;:etelll
staat
de heer
-c,.: Jour overstroming"u
geteiaterd i•.
.' ~roooeo z;ijn .erdrollkea.
Burn.Tbm:n~n,
t!8n
Jnde~l!deDt,
voor Harn:muth_Ud,
.... ar IUJ \'ermoedelik
gemakkelik
de
oVérYi.llniog
DE OVErurI'aOMISGEN
IN
.. I behalen en de beer La,t, _
'InFaA~KltIJL
.
dependent
met Unie :neigingenj
voor
Heilbron,
Parijs en Vredefort
als IJJIo.
i. ,n.1eL, 12 Okt.-De
over8tromillgeo ~n.
bestreden
bnd.id .. t.
Te Kroout.ad
,. 'I-I.il han'riJk
nem811 DOg e&eeds In
.. ordt de beer Blignaut
(UIlie-01l'&f.' '"i( t,,,,. Alle tn.ioeG zijn geblokt,
hankelike)
geopponeerd
door ee:n kOD1." u(,.g~en en .poor .. egdijkeo allel'1Fege
.titutionele
Independent.
Tot nog
,:..J~[H~t.ort.eD.·
too Itijn or .1tlC)ht. 7 konatitutioD.1Uten in het .,eld, Dl., 5 voor BloemfoDWERKSTAKING
IN
!;(oin, de beer Baaman
voor Thaba
MILAA.s.
N'ebo distrikt
en de heer Goble voor
de ooetelike steden (Bethlebem,
FouJ., nd"n
l~ Ukt.-Een
werbtaking
riesburg
en Ficksburg),
wellte BeieJa
,I··r ~.•,~,·(k,·r8 t~, Milaan
heeft een
all" dOOI' de Unie worden
geoppo.,' _;,. ~ ,·"dIQ!( gl'nomen.
De "l'l'kDfKRTMPING
DER TRF.Il\DlE.VST
neerd.
Van de 9 leden van 't hóolcl-IfUI..,..'_,
."
lIalIlI'll 11I"uwe werltljeden
iD
VAN EN NAAR CALEDoN,
.
komitee der Unie stun
5 voor
de
"
I. r
,,·rv .. ng.ng
der 8tak.,.,.
Wetgevende
V«gadering,
nl., Abn, "(,,P
(lo- nll'uw"ltngen
op gewelddaGROTE
VF.:RONTWAARIOJNO
JN ham Jl'iacIJer, voor .het Bethlehem
d•
.... "'jlA"
'... rd"o
aange ..allen .
DE DISTRIKTEN.
trikt
(tegenO"Ver eeD IndependeDt);
I',
h.ar"blnlprs
werden
gMOnd ..n
Generaal
De Wet., voor het. Vredefort
/. tO' t><,S<'b"rmpn, docb &ij werden
Caledon,
14 Okt. (SpeciuJ.)distrikt
(vennoedelik
geopponeerd
: U" ",·rkst ..k.. rs met
stenen
gel'en drukbez?"bte,
vertegenwoor_
door een Onafbankelib)
I. Generaal
: • )I
Daarop ,nrd door de !!Oldad,gende
vergadering
VBn inwoners
in R ..rtzog, VOOr Smithfield
(JlOnder op"':"',Illird f'n werd .. n zey~n werk·
tJ"t stadhuis
hij .... ngeroepen
door d.. posieie);
C. H. Weli8ela, VOOl' Bloem:,,;,"wl!nd,
waan'an ~n
noodlotbnrgem_ter,
t ..n einde een dringend
fontein-Zuid
(ongeopponeerd);
en de
JtChrijven ..an de rhef van bot spoorheer Ramabottolll,
voor Bloemlont41in",I" Id_kantoor
proklameerde
wegTervoer,
he,."ttend .. de mededeStad (in opposi~j.tie van een .Konltltu,·nIlJldci.·lltk
.....n
algemene
ling. dat de regering
besloten
beeft
tionalist).
Van de overige vier nl.1 k
!lg
~anaf de )Ste r,roximo d." treindienst
len t_
vermoedelik
naar 't Hogervan en naar Ca ..don te beperk ..n "t"
i hoi. gaan. In Bioomlontein wonJe:n.
!rrinen
per week in "Ike rirbting.
te' alle 5. af~cling81l
door '~nicinHt~
en
bespreken.
w(\rden dl' \'oJw.nde
vier
KomtitlitlonaHst.en
betwist, tenn,l
",j"n
l:l Okt.-(;
.. np~aal Frenrh,
rcaolut.if'8 met algemene stemmen aan.
verder nog twee. Independenten
. CID
i' ",h. ,•..,i be1.O<'k in R'18land is,
genomen 1-,
"!én Arbeiders
Independelltl
sija,
~ .. "'!':.-.-r. '. 1",.I..n. na 8fOn kort beaoek
(1) De vergador!~g
WSUlt haar ver- , dat er 13 lrandida ...
oor de IS
1',·t"l'8hurg
te bebben
geIlit te sijn.
. •
',' n.' .. r \f" ..kow ..n Kif-ff, ala de wonder ing "n .ter~,:, afkeuring
drukken
{Jver het feit, dat sullr een I De Ynornumm
strIjd
'«!opt
',. ".:pr O'"n ....n vrtendacbappelike
,: ..... r de
..'.. '''P "an ZIJn Majesteit Ed •• rd besl~it @.'8nomlln ....erd alvorens de be- de stade.afdel~,
\ " .., n hPt 27 Mt.. regiment
dragon.0lklDg
yan Caledon en Bredudorp
RIlIIIIbo&toIll
Wille) en AdT.•.
~'~ar,ao laal.l!tgenoemde
eeu ko- te r&&dplepn,
welke eveneens iD bet. (Konatitotionafist)
tegenover .
Dau
••
te
norband
!!taan
tot
en
betruk,t"n.
Sir
Jobn
",*",
"
ken sijn bij. aalk
Konati'utio:n.liatea.';
.... t ut d.é:4f.~id
\ '1\
\' r:I.THEI~
ONTHULLINGE.N
om
aij,
te"
i
d._ datvergadering
Hili
,I \
welke de in
(;Of,DBF:KENl>E
GESCHlEIW"IS
OPSlEUW
VER.. ; [:;1 ',VE On:Rb'TROMlNGL'l

,I

l,t

TOT
STICHTKR.

12 Oct.-Het
.,oornaamate
Lord Mayore vertoniDg van dit
; ,., {.AI ~IJ" ""D optocbt,
.00rstaDeade
•• """,nll"u die <le naam Edward gedrae
, . lI :,""", vauaf Edward de Belijder tot
r; : • HJ Y I. lJ~ tegeu woorl1ige .,ont zal
(0(' .telJ
....orden door een "falen, Yoor_·
.... '·uje het .yrubool uu vrede.
~

_::PlIf".'IIHh>
ff'lI

ur; I\ELIJDER

l. .r. 1<'11.

licht "ll8
"·:.'rp"n

Londen,
14. Okt.-lDe
prijs van hei
korf'n in Eageland
ja tRM 33&. 3d per
"quarter"
(ongeveer
2,1 mud).
Gemiddl'ld is dl' prijs sedert de Ist.> van
deze maand .... gestegen en 7 IIhilling
sedert het begin van September,
terwijl die prijs nog lItf'eds .tijgt.
Dit
wordt toegeschrev ..n aan cl.. geringe
korenopbrl'lngst
in Engeland f'n aan de
geringe huitenlandse
oogn, lIllIOOk aan.
g.. milofukking om de area van pro:.
duktie groter te maken en in oveM!t'nstemming
te brengen
met de we re ldvraag naar koren.

VAb'TBEBLOTEN.

L· ,,,I"n, I:! Okt.-De
heer Richard Bell,
. ":"",,·,,\.,Iid, yerldaarde beden in een toe
: ••• , .. i<
t.' Bradford,
dat niemand m~
,. :, "-rk,taking
wena1e daD bij, doch, BO
v . ""l"rde
hij. de @p<>?nveglni warea vast.
'. _ .:,."
.un
de l nie erkend ta krijsen.
i,., .tu dienden de maatachappijen hen
':"!lldf>l
te komen, indien een ktjsia zou
\4, -r jen "~rmeden.

-paan tbat)
.J sckson de
vme n. ("ar-

ORANJERIVfER
KOLONIE.

GEV A..4.R VOOR BROODNOOD.

Lon.leu, 12 Okt.-lH
venegeawoorclill'8r.
i- ( .p'J"r, ... g'u&&t8Cbappijen io EDgefand
:"<JU
een gewichtig4 nrgaderiDg
gebon.
!..n ru de I.w~.tie, beUeft'"ncle
de erkea.. .:
v•0
bet het g..nootloehap der
I~ ,,'(W"~:,II,
te ~8preken.
li-: (e,"lu.a.t zal .. iet bek.nd
gemaakt
.,. r den
[utdat aan de h_ Bell kennis
l(·'.:"'eu uI zijn, doch naar meD meeat
.v " :i"[ (""ull&at onguoetig ....

flphandt'n

,t~l),np;

Londen, 14 Okt.-Wegcms
de aware
aanhoudende
dalinggen
op de &lekt&markt te NeW" York, werd de beropening op beden met angst tegemot>t geaif-n.
Vele goede firma's aijn sw&ar
getroffeII.

: :_.iero:o,

!r:'E~~~~

""'al-

.---

L.".,I"o. 14 Okt.-Itr
wordt berichl dal
, ,wa van Alulai H.lid, ooder bevtl
}H .•, l{olj(Hhid!de.tammeu welke sicb
Ic f' '""8'" ondenvorpen
hebben, ait·

k s nt., D..za
toto&! Taa
H ni.. t T.... I
ning uitPn,
P.. l.. r IS. P

··n

Londen,
12 Okt.-Karl
Uebkl!lft!ht,
de Socialist Demokraat,
die te Leipsig
tereeht heeft gestaa.n· onder beschuJdj-

HOOPVOL.

.~d~!~;:;~!!i

inkrimping
nn.de"D
bij de l'elérillg
ten uitvoer t4l b~
en
tevreden
met de opinie omtrent
bM
onderwerp
uitgec!rukt,
in ellt pYal
..ent
een andere. gelegenheid
te geveil un
een ~eputatie
uit de,
king om pe!'IIOOnlik bet grotil onrecht
de distriktelI
aanged .. n eli de grieven der bevollting in verband met deBe inkrimping
der treindienat
un de
....pri ng bloot te leggen.
.
(4) Da~burgemeMter
d_ ,,_
luties per telegraaf
aan de komJDÏasari8 VAn publieke
werken,
de alplllene bestierder
van .poorw.n
en de
pers zal mededelen,
ten eibde op die
wij.e bet grote pnbliek in kenni.
te
td..IIlen met de inkrimping
van de
treindienst.
.
Een grote deputatie
werd 00n08JDd.
om de !laak persoonlik
voor de regering te leggen en, &0 nodig, ui d_
deputatill
ook ·samen'll'erkeri
met N.pjpr, Bredudorp
en andere N'.tra.

KAftL

Ba6d. __
sijn te pTJ

nlf'-..

me t
J8cMnn.

II

•

hoogn-rraad;
wegeOll bet
"oden, I:.l 01<1.- la een onderhoad dat lPng v.n
;:',,·.e" korre.poodeut ta Rabat !Md mea publicenm ,Yan een anti-militairiat.i_
Ht tot 18 maanden
'Vesting.j. '·.;t~n
v an Marokko,
sprak d_ de' brocbllr6,
lItraf ~roordeeld.
.
I.. lJ .u zegevierend
ail de tagenw-m,e
R"';' te ",,11,,0 Iwmeu en alada voort le
.:Uil
lI",t hervonnio((eD.
Bij geloofde
'.:' t Lt i,d Mulai
Halid ern. wu om
Londen, 12 Okt.-De
uiteJag nn de
-~·n l.e iu up tb t.rekkeu indieD diplomatie
Duke of
Vork
'II'1!drenneo
was ala
~ \'<il,jtj
vol£t: Tirara, 1; AlllBtaek, 2; Dinnefora, S.
i'Ll'\DEHTUCHTEN
VAN IlULAl
UHïDS TROEPEN.

d.,..n

li

.IJ

UJ~~ i!tk:=~:~:
~j.~~·II;~

.

DE ~CLTAN

tnllill~liez~.

dGorgaat,
dapJib .
Dodig IlIaken, teaaij
handel nD stad en dultl'ikttm
stand sal 1t00000a. .
(3) Voor de boV~ll."III~e.aalcfe
lieD driDgt dea

t, ..1<

""Jt~n

IIlwen8

DÏea,...

12 Oat.-Br
wordt bwicbt, CIa&
j. l"Cl01I;
un Belgie t. cbataa Bo7U. IJ,
~'r'(jKr1J", gevaarlik siek lill ua r6aaaa.

vor pen . lIat
'rnstll(e

GaVllA-

i ouden,

.... n sehit;
n "Jjn Dlak.
IR

B&LGIB

LlK ZIEK.

• t"l!.ke Pro.
T(·l"'8(·h~idf>n8
F... all ..rdie w"~"n~

,

VAN

....n aDderen

....

llii!~1II'ie

VU

DER

Pa"

COIDITIE POEDIl

Kaapee Afd~liogB Raad,
Groeotemarkt Plein,
Ka&patad.
17 Stopt. 1907.

De grote st.actu.l te.
propvol op
tOE'D
de heer De WMl
klom om de ~J1I
",,ad

Záierdac,

~~l.~~~'

de poIit.ieb
dacop _

emir
k.. n~pn>ken
van den

lA'

:r:==;1

"'&reD de 'f~
be.--.
I,.. t dorp eD dau, .owel .al. oader het.
~""<>or, ...areo· Yel'llC'beidene d_
t...
ftn
ll..nwoordig,
die leYeOdig deellUlJllea
tij ... vei'tltéei'<l
aan ali".... at er --neL,
Ot' v<>orzit.tento.-l werd
napnouit'n
reed. TOOI'
laag Q Ih
niet.
door de heer Jack Br01F1l, ~
v_ft~
t--r van Vrijbmg,
die allen, ook dect'afgedwaald .
ne n die misschit'n
in in&Ïehteu Tan de Wailneer _
"P....ker t'erl!Childea, 't'el'1llll'bt. bem mflt of 60 du_nd
kieaera toelIlat. . hiIar
g",llIld aan te hoeen. Hij stelde
de naam met ~ll s~
der pen te hun
~r
S, F. de W_I voor ala een der -gDeQM!1I daa i. het dui"'lik'tAt
ain
..oornaamste mannen in m-t parltmu~llt
dat &ij haar tQd. '-ft uitcedieDd.
De
.1I.. 'hun op dt' hoogte zou' stellen ftU bet.ebni.s ..... '..., geeD. nut. ea op bet
rI.. p"liti ..k .. k......stiM, die Tooral in d.. fondamellt.
kon
pIiouwd worden.
laaL,U' tijd r.o _
op de
YOOrgfGnd Nu !romt die part.ij 1'OQr de rechter eD
Jl......komen ,,~~n.
de j~
onder een andeN
en
I>'> h .... r d.. Waal, die met daYerenc1e wat is die?
l"uiooist!
Wat betekent
l''''Jui,·hing
ontvangen
werd, bedankte
datP
Het woord Unión meent. Uni~
d.· wlOr&itter voor de bt>k.. ame 8n 11' .. 1.. verbond-Bond.
Zij hebhe.n. dus bun
...,II'·lId"{' wi,iw waarop hij bem
bad naam veranderd
in die Tan Bond.
De
.·''''rl( ....t<>ld, Dat hij de vOOl'ZJtto;rst.o.>l
',~JVDE BOS·D LEEFT .:
,,,,,,·nom.n
had
1 een beWIJS dat
zij die ge«ln StUk
<I•• 'taat
van
ke n iD de I~tste
'fijf I!(·bt.,r nog, boe_I
1" rr-u ,."",1 Vf'rand ..~ ~as, ~ant
toen kleren 1uulden OVIlrgeTate.n, die heb~n
""'li IlWII i••lls!ld die zldl n~,
gebt>el &ij 'reeds lang gélltolen en nu de naam
Dr. Jamewn !lEgt. ~t die
k, 'II vpr""nzelvlge1l
met· de pollt,ek ?'an ook nog.
d,· -P"..k•., o r niet toe gekn>gen bebben
nodig geworden is omdat 'eden.
tie op bo>t tapijt
De oud..
Bond
cl~ ,oomu~rst~)
in te
bemt'D"
H ') koll h ..t I.,id gelllk1fen8f!1I met d~
heeft reed" liCdert 2t) ja ren I!t-'tret>fd
Zuid-.Urik_.
Dr.
",'ran".ri np;, ..mnt ho.owel er ,vet'SChll naar f'en Verenigd
"'·<t<>n<lIn politiek J!O WVlln ~,de par. JSlIlfllOn zegt verdet ....at hIj igedaan
Hlj!elt
het op llijn manier,
I'J"" b<>rpid f'lkandflr fa~Dhk
aan tI' heMt.
Hij zegt:
I~'r .. n , Dat ....-es op ..sn !toed ge1'OP· lk zl'g het op een andere.
Wij
hebben
on"
programma
nitgl!'foeN.
)..11. dat hij ~llarlle wilde erkennen
Wat een "ch""k,"
....ot een
verbeel.
DE .. REDE.
ding,
'IFll·t
een
v",rr ..gaalule
on~
!ol 'Jil hee r , d., voorsitter,
dam.". ..n 9Chaamdheid!
Ik heb gedat-ht dat biJ
I,..,,,,, Ik bt.,..·I".Il"· <Ie rriendschappenaar het land gegaan "'as ml'! ....n bo,
hk .. lI,tnodigin!(
di ..ik ontviBg om lJ lofte V'Im een goodkope br ..a.kfnst IIr~1.
I""r t oe t.- 'prek ..n ala een bewijs dat goon belastingen
dan op rijkdom, ~
t·r o.·llOt·ft.· b<>~taat om voormannen
'D
taJe prohibitie,
eD wat dies mlh3!. ~iJ.
,lo· I",liti ..k tf' raadplegen,
en dat di~ Wat heeft hij gedaan?
B...,ft hiJ lw.
.!,,,,rolll moeren rondgaan.
Ik heb ml] tt're pou-lMI .. ntaire l'f'rt.egeowoor<li:.:',,~
dll- " .. haaM aan nw uitnodiging
lleO.lOr 'l"oUl de bevolking
iogebra ebt?
""IQT
,,' 1>(""'''11.
D.. w..suod,," ujn ran di .. i. d... r..distributie
r.ool. hij ~ijn Partij
c:",ardhf'"I.
dat h..t ..b.<oluut nodig iA beloofd bad; die heeft hij a"ht<> .\\".~,
dat d,· voormannen d.. kieu-l'!I op d" gelat"",.
""ij ontkennen
ten "0"'''31·'
I.. ""tt· .t"lIf'n
van d.. ,taat 1'1111 IIIlkt'o, dat bpt land heter verwgtm ...oor.l;:l;~
v ... ml nu "r .... n al!(em .. ne el_tie
voor i~ door de grot .. stedpn meer leJpll lP
oIp dr-ur staat,
Dit i. in dit distrikt
g"vf'n;
het omlt"k ....rde
h..bOO1 WIJ
",·If dringend .... dan in and ..ren als ""0 Stnand., jleh<,"d"n Nl dat is d~t
hp!
,:<,\,.,Ig van ding ..n die in het verl..den
pla.tteland
m .... r
vertegen)'")()rdiU;'ll:l;
lu·bl,,·n plaat, jl'9~ond(!n, "'.... rdoor mpt ....reist per persoon dan J.. grot.. ,-,:11.
dt· n",.-rderheid.
doch wel de mlDd ..r- tras.
Dr .. Jame ... n zegt, ,h~ r',j ,lt'
10.. ,,1 In het parl ..mI'Jlt vertegenwoor.
rijkdom belast 'h..eft.
Laat ons zien.
d,.:tI was. H..t i. nu ('('hter .. eder an.
Het eerste janr dat de ",gering
aan
d.. N I(O',n>rd.. n. Xiemand is meer 'l'er. het hoofd d..r za,ken k ...nm ....aren d ..
_Iok .. n van &ijn politiek .. rechten .~n finan c ieën in f'en
tr ..urige
toestand
..Ik
'tt'n~.,,<'Cbtigde
is instaat
z,pt doordat
Sir G.:trdon Sprigg ....n gr<lOt
_I"m lIit tt' bren~n,
pn het gevolg r.al t.-kort had
I\('hte~att"1l.
Rijkdom
nJu dat nil d.. m...-rd..rboid hare vert ... w..rd bt>last door £250,000.....
krljge!l
1lp.nwoordi~f'l'.,
naar
hPt parl~mf'nt zal van inkom.<tenbelasting.
dat is rpcht.
-t ure n , pn ",
b-hooet. hf>t ook.
,
doeh dit lean "iet p:e......gd worden van
np ~",onp
t.ijd waarop
d.. p\..ktl"
,I" £350,000 a1rstjnsbt>lastin(l;, op bran.
7.1'11 111(l.f>tpn J(eh(lud('n word .. n zon
~"f"r""t
dewijn.
Ik heh TWOit !t..hoord dat "j_
","'r Nin jaar &ijn. ,lo<'h omst.andl!(1w>- ke ProjCr ..... w.vell dop; drinken. Di.. bt>_
01"11 Illaaktt'n
h ..t hP.polald noorlsak ..hk I""'tinl[ dfllkt dirl'!irt op de wijnbool'&"
om I..,t lid .. p'"I..mpnt op t., ""'kIOn pn indiN'kt op d.· gebrllilrers;
dll~ dat
"Il
ti.. moni.wr.
lP
dwing .. n voor h .. t is g....n bel ...<tinfZ; op
r,jJroom.
Dlln
hnd tf' kOm<'l1 eD dat ....n oor~1
t.- ~t
iJl'l'oerlw>la..t,ng
£.lOO,ooo m ....r
I"Lt'n lIitsp ....kI'D. 0.. Ul<"..tand waarin
opbrengen.
hot> P door de bt>lastinJl: ....
V(·rhrlj!;en op o(·hoen .. n. kon n, h" .. t!pl1 •
... t p"rI"mpnt
"."'.
d" 01114
d.. wgen.
partij
dt-r ff>\!f't"ln", zpk .. F'f~ 'oupprn te ~nz.; d"o "'BO du-~ 'Jok K n b..la'ti"g
IIf'Olen Olll l'E"tl b..roep op twt lonu U1~- op rijkdom.
doch .... n dit' op dl' I!"hrlr
~pllk
tH ntak.e.n.
Df' ,·pr~aderlng
dit- i"K b..volkinj!; drukt.
t''''''p'' ...k i. nu in de
R ..t go<'Vf'rnernent moo,t·
PO:-;IHR Y \:'<0 EI<~
Jl"RY
HET ~OEBfFE
"n n1<,..t lut"Praak
d.,..n of d.· '''lI;....
nnI!: op d.. ku ......".
l11O .. t
bhj,..·n of
1l1.-t.
0.. Wt>~t;Uld ",onlt duid ..lik al<
mpn d.. '"'I nif.·.-...." I....~t di .. Ilit-ge.....ar.
d'K" U)U door de I"Kl..r van ~ ..r d..r
t\\ .... pnrtij..o d ... in h.·t land. bestaan.
J k, a I. ""n d.. r ~.. rt"g ..n '''lOrdlg ..... d.'r
Z, .\. PIlrtij. b.·n nil ,.au plan u d.. vw.
,tand '-;I.n ....k ..n duid.·lik te maken .."
ook cl .. rNl .. n "',u.rom dlf' poLrtij d .. t ....
j,;"nw''''T<li!l:'' poo<i!.i
.. h"t'lft in!l:enom ..n.
Ik ,k"" rlit in cl" ,olie hoop ro h..t vali..
t~ \""rtUHI\\pn
dat IlW vonni".
zal ziJn
t"11 )I;1lo-t., ,1<>r Z. :\, Partij en dat
,he
'" .I.. t,,..ko",,t
t...t la nd zal rf'gf'rf'n.
DI' ~..won .. mani ..r in het parl'.'mpnt
(Jill
f-<otl'n rt'W;PrIllJ,(
uit tt' Wf"rpPD,
IS uat
ti., I.. .,....npnrtij
;..." mot i.. vlln \Tantrcu·
",pn ,"-!t·lt. of ·1!"ld..lik~ ,(A'un ..... ,jt .. rt.
of .'rn.t,;!:., pn )1IPwi('bti~e pJ.o.nnt'n ,1O€'t
mi,llIkk"II.
In F.nl(f'land staat of nit

i~~~~~lIi~~:':2t1

.uet

naam,

i,:

(1{1l

"."n r"'1.~ering mpt bt't

dOO~D

of ml~

lukh'n
....Iang

van .... n maatrpgt>1 vnn "taatsdat door haar
i5 ~oorgeswld.
(;"PII
fat."",nlik .. regIOring kan op d..
kll,,-""ns bhjv .. n als harp
maa.treg<>lrn
word .. " ..fgek,,"rd
..n v..nrorpen.
Ri .. r
I, h.·t and",s
~<'ga&ll,
....an. Jol:edurend.·
d.. I"at-If' zitting ,,-..nl.. o op m_' dlln
drl .. I!f'kv;pnbt>d ..n d.. regerinll:"Plann .. n
...•.....'urpen. d()(·h h.. t f'nige middelouI
b.·t j('_'l'nWmf'nt,
dat aan d .. kUS>lf'n.
"'as v",~enageld,
pr rn.n af te rukk~n
" ..... door hPt pa~spren vnn,..en
moti ..
... n .M.ntrou1f ..n of hO>! "''''g ..r .. n ...an
P\""I" om h<>t ""-tnur " ... landM voort t..
""tt<>n. Hi ..r waren buitengt'wone
om.
'ta,"lit(hf'd .. n di..
M A.-\TRIDELEX
...·"·'stRn "n er .....rd ht>"lot<>n om ge.
brulk' t.. makpn "van
d" Wetgevende
Ra a.< I. Dat prllktiesé
middel was om.
Uw'n h.·t Rui, in komirging, geld te
"f',~..r"n, Ik h.. r'ba.ai het "''''' l!I!1l ~.
1I;,,\\"onp maatr ..g..l. doch pr mt n,et.~
and.'r. op.
De F"jI;.. rinl(
i. daardoor
'''t''r'!
1I;.. b.·ll(d, "'aot daardoor
wt'rd d, ..
naar b.·t In nd
g..stuurd.
,\1. ik ....n
."~·hlf' 7.na.k hpb .. n ,......t dat ik ""hul·
d,g ""n. da" houd ik ni ..t .......1 van f'(>t]
r.~ ~It.. r of jury, bPn ik ""ht<>r on5 ..h~ll.
dil( ,hn h.. b lit: g .... n obj{·lrtle om miJn
'",ak _an hf>tl t.· "nd,.rwP'1"'n.
De,..._
J.(.·rtnl(
"' .... t ,_ .. w .. 1 dat
zt' ho>t v..r·
troll".·n
d~ lanu'!. niet
bezit
fltfl
heot
I., Old b.·,tUUTt rond .. r m....rdPrheid, Of'
u,t.I ...!!; nln d .... I..kt-if' rif'r ja,..n ~ ...
d"Tl. t.tf*n dt- rf~~t'Tin1Z: Jnf"t Pen mPf'll"d,·rlo.. ,d .un .iji (..d ..D aAn bf't """'tuur
Tan zak"o k\\'l\m ... a, tI)(> te ·"hrij'f ..n
.,an ~... t fplt d.. t lO,oro ki,·wr.
I( .... n
knndf>n
u'tbrpnge-n
()ft)dRt
d..
hooll:H'rrasd
..."t hun
...
t('!tlmpn
'Q.·{'rdfOn (mtnonl~n. Df' f'i"'r.h· daa"
d .. r .....j.( .. ring pn' di .. f..it.·lik
h~t gr"ot.t.. 1(P<i .... lw d.. r
,..""il' van
I!)<4 "pnn m. .rlL< n i..t h.. t voor.t..llpn
van ~ lj?......ma.atrt"~f'lpn
t.-n voord~lt"
dp!'.
t1.nd",. rl~)('h om I~n Wf't,
ZI~pn&&mrff.
lt.·t,·r,'
,·('rtfogpnwn()nJi~ln;.::
dPA
hnd~
...tpH"llt'n

door

hilil

01,,.·1 ""b""n",'
door
t .. "rukk ..n.
1IJ1.!lturl,k n,..t h.·t
n>oruitz;rht
om
hll" 1~lrtij
Ir
,."r,t ..rkpn.
n.. Z .. \.
Part'j h....ft mo"d;!/; grv,"'ht ..n
t ...",·n
dit
.
!.."

'-'CIIRF.JE\"D,
O\'RF.CRT
d',i Il !h·t \Ij a... voor nlf·lt. H(·t ~ftta' led"TI ! Il iH·td(l H 1117,A"ln ~·~:.rd \'f>nn~rrlpr,i
'·n "'i'': '"'K dl' Z.. \ Partij Tt"khahen"
'lit "aar ol" tIjd om " •• r.·gerinJ.(llpartij
\"pr,Ja.an.

tp

n"

Pro\(r ..<-';p,.p Partij

trl"""
l,qt~

.. n lItaat

tf'~""
h'UH
1"JIl lIlf'ri ..t ..n.

is nn op hMr

"'onr
hPt lund.
~
m<f)t>.tv~rhoord
wordf>n

Ik I,,·h hi"r roor mij
.,.prdfl'dl~in~
po Yerkl.1T,nll d.t ~..
nd i, door Dr, .Jam ...
'''n
Hi) booll:int lJl<>t ..f'n
uitJ"ll:ll:ing
,j.'r
konqitution~lf"
lrwf>IO.tip. wnsrdr'()l'
r",! H,'C.'r 'Huis hpm ....rpli ..ht t'f"Tl "".
r""p op hPt land 1" dO<'n. Ik 'V'ho.nl('
1- I Ir .I:tm""f)n 'u' mRn di .. r ....ht hf'f'ft
'..,....n kon!'t.it.uti()~lp
k-wf·~tie voor t~
hr'·l)g,·n. hij, die ti .. I(E'hpl.. kon.titllti ..
"I'

' ...'n

m.anlr(l~

~nJ"f'

YDn

t""'..

....p'l! ~OPn

pn

T'sn

on" land

('f'Jon

Kroollk()Ioni .. mak.." P R ..t IlU\d MI
)"''''117,''" of ,,;, .. ad I'N'ht ~had
h,..,ft
of ti ,.'t I'm p("n rf"1Z~rinll
VRn de kuS8All.c
'i'
...
tnt/·n.
dio {b",r t~C'E"n fl~ wiJ vnn
,f" h.>'I"olkinl! op bl
' r.itt.Pn.
.~I. nP
r~nd ,..·rk....,,1 i. Il
t r.IIl hpt It,nd
"tik.
m"I
lik.. .t.Pm 'A'In!f'n. 1",
".ng miWt
norn...-l oP\.....'w .. ort ,,·nr.
d,'n
nTH'! ,J... h..vnlking ,\.0 'A"\!f'1 np

""i"..

""1'

rif' daad 'fan df' W;:.t4!PVflnrlf'
RRn'~ .-l:1P1
,raAt dit'" G!"f"rf'('htT'"nArdi~f1
cian ;q (or
\-''''''''1
w ....1. nfWl,z om 'W)()f'tgplij\...
l;-or1~t.ltltl(ITlf'l('
I ~l k'Xf" ..ti ..... hl ,"O<'ïrkortl~"

f""

fill"

""n \l'rl ....1 .....1 nooit ..an l<rn, ht

nl!
'r
1

'A'
J"'-ro~r"" .. l:,ip·'I~ 'frit' ...."l.,:1 'J.l't''.. ' ""
,. n .t'ld.·rt·
lnf,~,ti,·c:
\r t .1, .....t PI"
li I "f'r:lJl·l.'r1
pf'T'a
.1J

1I11t' .... ·.1?

Il.L1nl

d.'r

Part.ij

fin

('hijnt

l"f'·r...

()'V~(,!"

ORIKWASTAD.
Wijhbeooemingw
..ergadering gehu
deo te Brandkraal
liP de -ide Oktober,
lOOi, Yall '"ik Xo, 5, Purdekloof,
om een
.kandidaat UIt te brengen ..oor de Weqp..
Tende Bud.
Komitee ~nwoordic
behaI..e H. van Stade die acLriftelik ktnmll
gaf dat hij niet tegBnwoor .ig koo zijn. .
Toorgeateld P. Schol&-P: Tenler.
om
na die benoeminlfll fllI'gsdenng een Boedsvergadering te houden.
Aaapomen.
De sekretaris 188 een brief 'raD de aehetan. van bet dilltrikt.lNwtuur ontvaogeu
.u-ie art. 9, 10, 16 en 17.
Bi~ MemfDiDg ..erkreeg de beer H. D.
Stiglingh elf stemmen, eo H. L. A.camp
VaD Oraspan ééa : ..enuigeDe w~
de
beer P. J. Snijmao en de eeJu"tanA, door
de voorzitter ~ooemd de .temmen op te
oemen.
Nadat de ..oorzitter 811 Hluetaria de
vonu ....0 itJ'l'ulliog If'lUlkend badden, pug
de nrgaderioll
over tot een Bood ... ergadering, wauop de ..olgende 'POOretelleo
iogeJieud werden.
.
Yoorgesteld
P. J. C. VaD .?!ijl--:-P. J
Veoter indien daar lIlaonen lI1)n, di'! getrouw ~taan aao de Zl1id Afrikaauae Panij,
die sich geroepen ge ..oeJen om bUD laud
te dienen kUDDen zij zich a.aomelden in d.
publieke pen, dan hebbeo de Bondttaklren
kans om hen io te brengen voer de Wet·
ge ..end« Raad. als zij rloor de taklren ge.
nomieeerd ,..oroon.
,"oorgesteJJ
P. J. C. van Zijl-J. J.
NeethliDg 0111 te bedanken ..oor bet werlr
van de b~r P. J. Veoter ds IIJ6kretarill.
Voorgt:steld P. J. Snijmao-P. J. Yentar om eerst de geldelike uiten tlA&r bet
Di~ktabestuur
te -.erwijlen omtrent de
prokureur op het bof ..an re ..iaie..
.
Na eeu bedanken van de voonuUer gmg
de Tergaderill.g uiteeu.
P. H. R. SNIJMAN.
Sekretari •.
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Irort een ogerzicht vu bet werlr iD de drie
12 oktober 1907.
N'18UUI8d,_ arbeider,
Fairfield,
___
fledau.
KentpDoemda
Hide Diet Áan d. Editeur.
deD tereCbJ
.. flepletllt lid our
hei Hoia ce zijD
KijDheer,-lA
aw blAd ut .......
nr.
Adv.
N~tin&aIe
_wi)l
-docb be..ooden ce hebbeD dat de acbead ee. brief, oaderWr.eDd door de hr. adv. P. 8. T . .J0De8, 0
yoor.de be~~iet
zo eeodracbtig .......
de -.M. J. Bu,..d, met
to& de...
1ICbuJdiaden.·cIie. lCh
DIeitl..
wel d&cbt-.
Niettegeuetu1ld.
dit ItUDde kJaiag Yoor 't LapdIlIiL
Ik
B..cbuldig... baddea op f7 ........
wu er eclater aitaCekend nottig werk p. heh ook eeD UllCeI anderw brie.... ov. j.l, _ BpaD mnD. tn _ ....... predea
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-' ... il, _
ik ce de. V8Jl niet volledig pUateeu. .
dat .- hem geblameerd had ..oor het __ ilr altijd
be& ...
Mb,
YVlateo"aD ájo departemeDl i. eeD tijd om D-uk
te wwba aur mijD be.. ..,.,De beer i N. de V~rs,
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_-.
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.it18(1eo dat ltIl aanleidilIg kondeo PYI!II llem_ ala -.........
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Aldwya 8emaakt.
De.. beer bad de bet ....... _...
............
enonue oDt.ikkeliDI,
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in bet OOI op &dIratie.
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Op.AES.LO-v 0 L..:.l
de laodbouw eD de toenemende oD.r9-.aI BOdIa iD ....
.. .....
u
...au
ID ~
UemiDrgetwt op 't lohied ... n aijverbeid
""n"'n,
.. la di. ftII~.
alhier, eeD zwarte Butaid
o.er 't hoofd jE8SÏen. Ho •• el de toeatud,
docb het pote foal lIija ......,.
~
Vaan,
(DinDi 2
buien vau bet standpuut van huid.., -'
goe-~ .... te. bebbm. Ir -OaCI, _der merk.' .
wellicbt oiet DO rooekJearigluocbl peo. md ~ _t Oppo8ltie aijD .......
~ fedIn.
. _~I. al' _-L_~L ..
wordeo, !Lon IDOD veili,. _,
dat de he. Cege~gew.lr'
_'a.
Bi) daclIl& dat
..._
•• I VIDC~
plaabpYoodeo
odwikkeling
op 't gebied ~,~ka&ie
~
__
......
CIa& hel 8chnl op .~
VaD laudbouw eo oijnrbeid
op de bandel. . IDdiea de Z. A. partij geel... _ dl at,. de~ ...
deser
..
lG. IIIR
t-'aDd
DO.
terarerlrllD
(applaoa).
lo..... tw. ju. ua de ~
eerder
SprekeDde oyer federatï., Ride bij, dat dit ge--, de.,..tij .......
die der ~
,
IMII k ..... tie WY"aD de politiair van eeo .ieVeD Dit ellraar paproa ..
mo &ijL Kw
~.
ministerie of Tan eeo partij. doch teo motie VaD geen -..rtIOU_
....
...,..
I.
kw.ue
waarbij de belauaeo
YU ellr DOmINI.
Stelleaboech,
inwoner no Z. A. betroU.a
wareo. VaD
I" OLtoL_- 1"""" .
de ce honden Ironferentie biDgeo Diet aliaI'D
·UV PVI.:
bUIl belaugeo, doeR ook die V&ll h.tt Dage
P. Elisabetb,
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Ireorea snDder sorgvuldige o.erwegiDg~n
studie.
Voor Poet Kli.. beth wude spoo'·
wegkw.Jltie van bet grootste belaDgleD
penoonlik had bij goede boop, dat oi.l.hel
...,.I~ TU de b~r Coucher
soo bh)bD
de recht ..... ~beid
VaD de m voor de
middell&lldae lijD.
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~eD
wordeo, die "aD le YlIreD
-.da verklaardeD alet te plo ... in de
reebCeD VaD ODZ~ lpoonntreD op de door·
.oerlIaodei (luid applaul).
Sprekende OYer de politielr Y&ft .....
moedigillg nn de koloDi~le. iodDltrieëD,
_eie hij dat ",ij eeu lrommlSSle"aD ouder .
• oek beddeD aaogeeteld met bet doel de
.".Y~den
~ .t~OQ.trnDtie
te 'POOl •
• efa van de oodi,. IDhcbtiD,.D. Het WY
bet plan nn d. repriD~ om twee fabri
..... t_ hudelahu,
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.ilde eeD
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lIDÏIIie hfIbbeD
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