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3. H.~Is vMj .....n doppen. .wari.' ....).. ~....t.
vreemd. ato"e"'" I., " . • .

: "'/ .:
4. Het komt .llIet 111... nrakl ....
. proces ."0 '9'eJIVa..-d .. ~ •• v.,_~'i~~}'

5. Hei wordt .. DlakJr.ellk ~ .'
'verteen., . '

VIRKOCHT :... 1..... ',,,""~IWnp
.,tke~Q.u~kerOat,~·,

••LII,,~("._t'·.lI.11
VAStE" EIf·:·:' r.Ó.

DE I. £LLWOOD .....AK"_ .... NO.F O• .,.IININO,
IDBoU. na 100,....110 "jm hootf. pel. I*' ,ani;

68 cbaim hoog, tód. P" JUd.
GEWIVEN OR~AD"EKKEN, MIT II TUBU"'R .. RAM•• ,

lO 'yoet, 8t,'6; 11.,.,.., 87lG
KAXN'S p.A:r.£l:DrTE

... PRI.OIlOK" OIGALVANI_ROE DIIAAD'DRO_"""
n. Goec1lroopete _ 8terbU Drua Dropper ia CJe laaDdel

'TA.DA.RD •• ,...KIN ....... O."II'NINoacRAAD. '
IJZ'R •• DROPPE", IJZalN PUAT.\" ...... , _Id., .....
. ~_D, .Groo"" E. G~ FaWtlftten ita dl- W"wd..

&Arijf OM KtJIIJlogw .,a Pr#un,

A•• d. MAIM &CO_~ .I£PIT., --.·~~;.;~:~rsn
.aURG sTRAA.rr 1e. KAAPSTAD. '.ir~ .""~ ......-~

!'oIrnU' 97. TBIIIBoQOIU: ~ W ALTZJIB."
. ; .'. cf ,

DE PAARLS~ EXE~u;r;EURS, ~AME~l a!PERt<:T.

BEUlIRIJlE paLm ·n......
, VAN ~;., .. Jt ~,~ . \. '

K0B!~!~!!E.l
. ,t ' . ,

Te La Motte, nabij Franschhoek.
, . ZIL

DE ondergetekende, daartoe geJast door de B~ ~ " ,
Hugo, die V88t besloten hebben our da O.B.K.· te vertrekken, ,'.
zal publiek doen verkopen op .' .. ftl;.,~.,"

VRIJDAG, 2 JuUe, 1908, ta 11 art. '. mora'· ~ PRU!.IIJlJ'
Dr Vruchtbare Plaats "MOUNTAIN VIEW," ~ . .~~~lU IN~!UI~.~~

La Motte, 'ramchhoek, Af~~ da Paarl,'befttteDde "bt;_u
10,000 jonge Geënte Winge ken, alle in .~, .
Veeweide is uitmuntend, eo. de.plaats ~ezonckr £ei. ICbillt
een Melkerij als bijzaak, en greut ... de' Grote 'ti_IftlU!_~lr_D8tAm81··tOD :pi:I_iJM~*.liel.;~',DI~~::;IUl.f·;"iAMiM
Goe-vemements Gronden. De Gebouwen ~
Woonhuis met 5 Vertrekken. S't4l, Boe:derhok, -; ,
Yerde' zullen .ef'kocht wOftlen : ~

6 Vette V~eD8, Open l<ar, Lange Ladd~. JUjlateJllbo'lteD
Vleeebslie, Koperen Kom.fijtketel, ijraveo, Pikt., &lliotflll8.l
~ijlen, Vorken, en bet gewone uaortiment Hui.raad en
Keukengereedachap. . . "

. J. SMUTS DE VILLIERS,
Agerende Sebetari+

A. B. t It VIUI~R. a Co., Afsleget.. , . v..... D.m.~
De PaarIII Ex,kut,ur. Kamer, Beper1d. . " UIlt! ,aussrÁ Il•.t,....·....~_.__ .....

, Belugrijke Publieke 'moping YID,', voadu:hJ: t._..o ,\"

vG,ste en Losse Goederen --::, ......._ ......................~.
TE

LA MOTTE, FRANSCHHOEK;
op VRIJDAG, de 2de JULIE, 1909,

TE 3 ~~UBE tS NAMIDVAGS PRECIE:-;.
In de In.otven .. lIoedei "an LUCA' THEUNISSEN.

ZEKER£ stuk ~ gedeelte van de plaats La --'_.
prachtig gelegen aan de HoOfdweg naar. l'ral18Chhoek, W&l1I01,1
staat een net en 8UftiUDt Woonhuis onder ijzeren dak,
met keurige vruch~men en hlezonder geschikt ali een no.n.R....

-tand,
~OSSE GOEDEREN:

2 Ezels, Kar, Paar Tuigen, Cultivator. Ploeg, Gm\"en,
('n de gewone voonaad Huiameubelen. "

Let wel : VRIJDAG Namiddag, .e 3 ure.
J. SMUTS DE VU..LlÉRS,

. ,! JWP:Curator;
I.I. 1£ ~U8l11l., _m;,.;

• 1-'
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EEN AtaisteDt Ondenrijser(-}
voor de' A3 ScbooI, Vredeabarg.

Q~TI 8TOI~." (1(1 Bapee- Werbaamhedea t. begirmeo op de
tril .&rom., Hermt.'-P op lleUI;Db. 19de Julie aau.... nde.
P. de waal, .... Bi.-. Bekwumheid om HOI.... da ea
GOlIDlNI BAD ~ ala bet p- Tékea.en _. onderwijseD ~ .

SOOdBte j logiee Yerkrijgbur bij E. G. bJmia VaD Tcmie-8oJfa ..
. viljoeo, ~ 4/- per dag. Adres P.K. aaubeYeliog. '
'Baw.onville. 8aJaria, .£.100 indien gematriku-

G~&:NTE 8TOKJtE.~TE IOOP.- leerd,ea.£9O iadiea niet gema&ri.b-
Bode ea Wi\te H-,oot op lacquea, leerd. '
Bt.ck PriDOe op Bupeliria MeiaIIica. • Applikatie&, met vermeldiDg VaD

Da &de lIaOePOOt ell BbIck Pri_ de l--~'d . _.l~~_aijJr grond entiog. . -J eD vonge _"""UUIIIg.
, D.l.RETIEF. en -wergueld ftD Kopiei;a ¥aD Ge.

a. 1fartin, tuigachrifteD, .uUeu door de ouder-
P.x. WincImoIeD, getekende 0IltVa0geD woNen tot
Achier Paarl Maandag, de' 5de Julie, 1909.

> '

GE-ENTE Wingerd Stokken te
koop bij J. P. RB'TIBF, Jnr., Oraujt-
straat:, Paarl.

Sultana op Jacquez. .
Rode MUllcadel op dacqaea,.
Witte do. tt' "

Rode Hanepoot " "
Witte

J. P. YEATS,
Sekretaris.

Hope6eld.
10 Junie, 1909.

:Di0 •.

Duo.
1)l~

tt " tt

.... , , 'ONDERWIJZERES. BENODIGD voor de Iedismith
Al School, eea Onderwf;iJer. '

___ Vereiat: Kennis 'YIUl

SALARIS .£54 per jaar en vrij Grondige keDDis van HoIJaods en
logies voor "Private Farm" School. ~biedeDis voo_r Ex-8tau~
Hollaoda en Maaiek. Applibties eea hoge aaubeveliug.
Daal' F. J. A. BA.880N, Zwartwater, Werb.aamhedep te begiooen
Darling tot 15 Julie l.909 Oktober kwartaal. salaris £250 p.a-

, ,. Applikaties moeten de ondergetê-

framurg Distrikt Schoolraad. ~:~ :::'iken voor of op de 19de

I. J. MARAIS,
Sekretaris.

, DIto.
'~

~ , " Dito.

m=:')IK.,. '.
.Dito.

:Dito •

. ,Dito.
~Dito.

OP<1ERICHT 1804.
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II.IUI.
(Uit "0. Kerkbode..,

• • • ............
D.. Ii P.' Belm heeft dit beroep

Ullgenome,n.
Langsaam kruip die _B uit die_

en trek met aya. ~ MraIe 'B m-r
streep OCR' die darteftmde goIfieI.

Dit l:rk IlOO8 'n to ....... ereJd, waarlJl
all es oorlcek is ~ Bll.. er, .&aria _
li..fde ea vreugde kali WOOD, lADd~
".aria lê die bloue berge met
spitse kruiae. ~ die groene daioe
..n die brekeud. golfies strek daar 'a
bred .., heldenri*ie straud lig uit, Die
miljoene van _ndkorrehj_, hier "lJ
daar afge'lrillel deur 'n doakerbrll:m.
!l6<'bamb0e8, .. e«-rkaatB die vriendelik.
I~ van die rysende ma.n.
Gearmd loop twee naar die 8i~e

golfi<!fl te luister en sing met. bul 'n lied
van dia see.

Die koele aam .rindjie laat die jM-
~tji.. die meise haar arm noner in
....ne neem. 'n Sagte handdruk yan
haar was die antwooni, te.,..yl"'die lig
van die, mun en die vuur vau baat
1ie fd.. baar h..Jder blou oge IIOOI!I stelTe
laa t flikk er.
Die _t woonie van 'ft diepe belofte

word op die uitg ...breide vlerke Yan die
",este ....iud opgevoer naar die h..mel,
.. aar 'n engel dit op "n goue ml neer-
skrvwe en hulle 'n _ toewens.

"ïe kan die akoonheid van die _
beskrywe en wi.. die goddelikheid van
di" eerste liefde!

.....,......,.
Da. M. P. Loubeer die aedert ..

ordening iol--Feb., II•• ~ hulpprediker sr.
eie a-Qt.e Beidelbe~ (Tv1) parbe.id
heeft. YertIeki (D.V.) IIUII(Uadit _Ir
~ lIijB .;uten werJrbiuJ ilt Duitaeh
ea Britllcb 00at·Aln1 ..

•••••
DE GERINGEONGl!IJ'I'ltLDBl!

YAN "BABY!'
Babi. ~. ~ ,pen acht .ep

ontwikkelt dilnrijJa~ .iD eD
. genariib 0 . •

een bottel Dr. I Nieuwe
.Ontdek.king altijd bij de haad, lID ,.._

bezeid. •Ied_ bottel gewaarborgd.
()yeraJ nrkrijgbau.-(Adn.)

•••••
OUDTSHOORN.• • •

Tw ...... n tWet'l klim 'n troep krygs-
g~vallg<"lle aan boord van 'n skip.

Di" toue word loeg emaak en die as
begin te draai.
Verder en verder gaan die stad met

s... huise, die IMorg met sy ~.
Die blou van 'n laaste b.rg, die

van 'n ...ader land, veniWTO aan die
horison. Water, water aan elke kant,
niks als water aanskou die oog. Me' De heer J. W. Louw, tot onlangs
n dowwe geluid ~n~ die voorstewe van ... kretarÏl; van d... afdelingw school-
<li e ~kip hom 'n pad deur die golwe raad, 8Jl van de firma Louw en Mur-
en klowe 'n baan deur die onmetelik~ ray, afslagt'rR, Oadtehooea, heeft, fi-
oseaan. naai besloten het dilltrikt te verlateQ

Hier en daar drvwe 'n _eellw 300II en in he-t Fraserft.nrg distrikt, langs
"n hoot op die bra·odecs. terwyl 'a paar de Zak Rivier. te gaan boeren, Gist&-
oor die eas, ....at oorboord gegooi 'Il'Oni, Feil (Woensdag) vond de verkoping van
""'g, bet vastgoed en de ~nde goederen

Langs die traliewerk van die agt..r- van de li_r Loll... pw". De tw....
dek staan 'n man die eindelose water- verki<oselike residenties, "Trap-der •
..lakte.. met ~y ooI!: af te meet, Sy Jengd" en "Vergenoeg," wenien niet
~gte vlieg oor die skuimeude golw.. ve~O('ht, daar ze niet de r~eprijs
naAr '0 net huisie aan di .. rand van'lI behaalden, Er is echter geen twijfel
boil. Onwetend !ling by 'n lied VIUl lAD, dat de genoemde woningen welef'r
see en ve,t-I hom iemand anden sing uit de baud verkocht zullen worden,
wee r met hom mee, Stil sa.k -die ROn daar het niet dikwijls gebeurt dat eul-
aan die weste kant weg, maal' nog Ire "'~ldas private ....oonbuizen te
.taan die man in syn drome diep versink Oudtshóorn iD de markt komea. Bet
en rerbeel hom ....eer 3Jl,1l die, - m'" vertrek van d .. beer Lou ........ It zeer te
haar en sien weer die maan VIUl die .betreuren, daar bij bijna onmisbaar
I!:elllkkige aand.' ..oor Oudt.shoom g_o.rden is. Bij

Hoe verand erlik i!. die see, maar hoe diende de .Ned. Oer. Kerk hier ,_
and",.,. die trou: li:fd:' a)8 diakeD en .. ae tot op ZijD vertrek

b_ie~iaRn. Doch het ~ zal
hij gemist wanien' als a.. ijverige.
1'rieooelikê sekretaria van de afdelings
aehooJ.raad. Wat hij in de richting .....anan
h.et ondenrijagebied voor omhthoom
gedaan heeft, .. I !lOg in)engte vall
dagell blijken. G.chikter pel'llOOll QII1
het ambt ..an afdelinp _hoolraad
te bekleden, Iron men niet op gevon-
den hebben. Hij .. as immer ge-
reed om met raad eli ilaad de _akke-
ren te 8teunen.

Voor .• ijIt beaoemiDg als ",luetarill
....n de afdeliaga eohooIraad nam hij
een aktief deel -in de politiek. De
heer Lonw heelt vel .. goede voetaporen
voor de Afrikaander -partij nageiaten,
die "'aanlig sijD o,..,oIgd te .-orden.

Bij. _el ala &ijn gade, anllea. in
een grote V1'ÏEItIdekriDg gemi&t 'WOr-
den. Wat echter OM nrtia is~ sal
een aan ..inst 1'001' ~ Fraserbnrg dill-
trikt zijn. .

Wij weWlllm d. beet" tolJW', dieos
gnde ..n kinderen het .nerbede op hun
aieuwe verblijfplaatI toe. ., ._tit

De heer J. P. Bamnan werd tijaerur
al. waarnemende lIekrMaria r.ance-
steld. d4ar de beer Louw Itiet _er
was of hij pennaaent sijn Yel'blijfplaatll
in bet Fraserbul'Jt dWrikt zctq op_
Dleo. Nu. eehter, daar hij definitief
be8loten heeft. zlllb te doen, .. I men
.... nchijnlik bi.nneDlEort v~ een, per~
m&a4mte sekretaris advarteren .

-'-BET VF..RTREK VA.~ DE HÉER
JACOBU8 W. LOUW.

EES GROOT VERLIES VOOR
OUDTSHOOa.x,

(Yftn ooze korrespondent.)

Di» branders slaan ~eweldig tel'1I die
rots.. van di .... iland als of huile on.
vrede i. dat hulle reis hier geatui'
,"ord,

'n "aal mist rys op uit die _ 4lII

oordek di" eiland als rn..t 'n roukleed.
Lang-amerhand laat die opkomende
son di ... luier verdwvn en ontvon aan
die oog 'n rotsagtige belling ~ ..an 'n
....treklik klein eiland. Die donk ..rblou
van di ....... en die lug .. ord hier afgf'-
wissel deur die nw van die ~ en
die ",it tente van 'n krygsg~vangen_
kamp.

FRn ten t staat iets hoër dan die r.
en W\', met sv oopgespalkte deur naar
di.. ""~ Dit is die hospitaalteni,
waarin t w eo rve bedjies.met siek kryg.-
g......nnjZ;pnestaan.

Op ....n hed lê 'n sterwende man m'!!t
sy aang""ig na.rr die see.

Di..... it gpkrllino .. golwe ml !1008 die
blaaie van 'n bo..k ..oor sy brekende
oog en ontsluit r ir die laaste maal die
,katkamer. van di" verlede, 'n Glim-
la" plooi die g... il!: "an die aténrende,
w~'1 sy lippe !laggie. 'n lied vaa die lI4M'
prt'wel:

Die dood neem '0 and ..re sterfJinp;
weg. 'n Wit duifie ver laat, die tent
..n dit>1!:oor die blou watt- .. in di. ~
tin~ va n 'n huisie IInn di", rand ··an 'n
hos, . ..

• ••• •

F.indlOO!!oseaan,
Sê, ...""n'anNn
Hul h' die gom
,. ol slote gedol ... I

..... \', Waar kry jy die kleure,
Die la ......nde gP-UN,

\\,'.,.t jy so ,.ersprei aan die dJOa,ad I
T, .... lê my die naam ..an di&- falsd!

Wi e bet j~' rerloor,
Of .. ie jou ~t.oor!
Waarom die gebuil
Pit jou gapende muil I
Wat 'II'OO1l in jou' hart,
Wie v8l"OOl"ll&akdie lJDAri.,

W tt jon I() I.. t mik .. It: it... drUd!
Tn,. ,k!')'f my sy lIaalB op die lUll!

W aa rom dryf die 'II'ind
.Ton net IlOO8 'n kind
"pt. lIWeepslaë 'I"OOR
Eli r.....p altyd ".moord" I
Wat het jy gedaan
.\~n OIUl lie... maaft, .

Th t '", jnn ook ruit en P1Dk of.& r.IId
Eli 1"",,:.: laat 9pm oor apierlriUe _t

•• .,~.
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flET I..UTSTE WERK 'DER
KONFERE.'\'TIE.

Londen, 26 JuniP.~Dr. J&meeon . l$
hedM. te ~Ilthaml'wn lI.' ngekomelL
&1_ onderbouu, dat _ vertegen-

....oordig« "un Reu... ageatechap
met hem had, zeide hij, dat :t.uid-Afri-
ka natuudik g- _teriilt.. l'ftt.aJlde-

llI
_

mearing ill de Uuie-Btll venrJlChtte.· IJ
De enige 'IO'aarschijulike moeilikheid

aeheen te aullen komen VIUl de UDerMe
D~len, die eerti'k begeerdeu. de
nat ..... Uen te beVOCJt'delen dOOr ,.eD
agitatie op touw te zetten, ~ die
hun in werkelilrhe.ill' veel )t·waad de-

~;"id-Afrika wa. botnid haar' ., .... 1.... 1·1 ~itl!nhage. ;28-J-U'lDe-''-.--De ~ku-
te dragen in de imper. iaIe ....t'dediging. teurskamer' en voogdij ~app.ij

\'all Uitenbap. heeh hedenmorgen
op haar -14. j,aarlibe vergadering
eeo diyidend. verldaard ya. 50 . pé~
ceot beneveml een' vrij. ~ t.r.1lI
op be, volgend' jaar 'ov~rpbJ'aeht, .'. .

[A>ndt'n. 2-6 Jnnie.-Heden had on-
Ier \,l)orzittenochap van lord &her
' .ra ts te vergadering plaatB van de le-
d~1l der imperiale penkonfereJltie.

Lord Charlee Beresford hield een
,,~·,praak, waarin bij aeide, dat
.'rn4ige toon, ......11r& de "-ptakell
,ta.IUlmanDen op de 'konferentie
I"""r,t had, bet ge\"olg "'lUI van de we-
t"ns<'hap, dat de natie onvoorbereid
" I'. Het .... nbod van "Dl:'eadDOughtB"
-iocr de kolonïeën, Idond gelijk
-vn strenge veroordeling van het in
.:.. hrek.t> blijven van de aijde de'l' rijb-
rel!erinjl;. om yoorziening te maken
\ nor dringende noodzakelikheden.
Oe tw ee-mogeodheden staDdaard kOD

"flntoll:..Jik opgebonden wordell. a1dUI
v-rvolgde de spreker, telUlij de Iool~
ni,oën daartoe medeb.ielpen.. Het juia>-
te stelsel voor de bemttingen was, om
,,~ zwakke plekken op de handeJswe~
t~ beschermen door een mobiel verde-
d'l:inll:Stelsel, dat ve!1lndent kun WOT-

d~n in een ....apen om aaD te vallen.
Er moe8t een centraal &trategiell bu-

reall komen ur verhinding met de ad-
miraliteit. onder kontrale VIUl de jm.
I·..ria le "loot.

BLOE(EKnE 'INRICHTING.

O~DEr LlSOE VERWISSELING
V~\NSTr I>ENTEN.

IITXODIGL'iG VOOR DE YOLoE..'i-
DE PERSKONFRENTIE.: .

IA>lIden, 28 Junie.-Een komitee is
gevormd, iJWuitende de heer Aaquith,
lord Milner, lord ON...e,de beet- Bal-
four, lord CIInIOIl en .vertegenwoordi-
8f'1'!I "an alle unh-enritiliten, tot uit-
werlóllg van een lIChema ter bev01'de-
ring van onderlinge verwisseling van
studenten tU8II8D de ... iveniteiteu van
bet BritM rijk ell die dec V_igde
St&ten ran Ameril.a. en .~ de uni-.
veniteitest in vt'rscltUIe1! ie delen des
rij...

Ook be6ta.at hei plnn om beurzen te
lIticlJten, teneinde..tudenten in st&at
te stellen rond",~n te 40eu voor in-
dustrie1e, DJaatBcb'áppelike en
studieën. .

De t!el'llte p~en BllII_ genomen
worden t_ GrootlBrittan;je, Cana-
da en de V lIJ'eni&de Sta .... ,

:\fE'f DE VLIEGMACHINE OVER
HET K_L"iIAAL.

TRANSVAAI~
VERTREK DER . TBA...~V..ui.BI:

AFGEV-AAB:DlGD~_

Londen, 27 Junie. - Gistermiddag
werd de leden der penkollferent.ie een
".oH Home" aangeboden, waárbij araaf
<....ey, lord :Sortbcliffe en andere hoog-
geplaatste penonen &lllIweziffwareli.

Een uitnodiging werd oatvangeD om
de volgende penkonfereniie in 1911
houden te Winnipeg (Canada). Een
beslissing hieromtrent ""erd ecbter niet
gt'D01Ilen.

Besloten -rn, dat de '-teaoos na-
te komitéeol met elkaar in verbindillg
zullen blijven tot aan de &em.,olgende
konferentie.

KAAPKOLONIE.
IJZBBEN HUKD VOORDB

NlEtWB OOICKBM. .EE:S GEDE.'1KWAAJU)IG SUKSES.

Londen, 28 Junie.-De nieowllLladen
verklaren in hun artUelom, betreff_
de de im~iaJe penkonf_tie, __
parig,' dat deze koaferenti& - llÏeuw. t.. .opltmneo
sch.ra:le vooruit ill op de weg na.ar im-
periale eenheid. ' .
De "Timea" zegt, dat de perabn-

rerentie een gedenk_ardig aua-

Londen, 26 Junie_Dr •. Hermaa
It". de hoofd rabbi der knëli~
ru-ente te Londen, is "erheven
kommandeur in de V~ orde.,

~IErWE HX'HTPAJLTIIEN L"{
PERZIE.
---I

Londen, 2i1 Junie~ReutAn. bnw-
ponde nt te Teheran seint, dat. er
stiil;0 vechtpartijen hebben
had te Meshed, in bei Noord.'"
1'1I11 Persië, tu_n de Perz;- onó_ ......
,;11 de Revol~Il&.inm. • t.r.Iad., ..

De RWl&ÏeA troepen, die in
naar Perzië g__ .. erdeD, OIB
gt'zant..chappen te .~,

tu sse nbeide 8"komen eell1:"oi:::=:f=~==~d.. harrikaden der II
d"or middel YIUl machme-bJIouen.

TWEF..MAAL GEScHorEN oe
BRITSE KONSUL..
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.Bet ......
le1Ide de.werd op '17_...... _

... 8YIIOde
toriay:~.~..,~"~.

"De DNal_
De Nedenhdtae
vu Zuid-Afrika,
N.derdllit.e B.,.,1ll1IIcii
~ Git
~of1a_
De leraar van BIO_li)!

« .......·~tia·
~~~~~ ..~
- artil:eI li cI_er';,d~;'ii~d:j~êiergMDD

!:::r~'lte:k":o.t ia ~~;f!~

,ook op aeIiike ~ v ~~3:.Dat ~.'.ou de meJIMIl (H
.ne. tea Mme ftD; de Ned.
"~. De nodige _rllcild_-~m..... -. de.~borg. 11&IIIeIik,
...... bij ..uoop vau
~ JI.Y:. of Geref. ko tnDspor1~l.,f
Zij aV.' toch geIIODden het ~ __

traDIpoJtoel_ tea name van .N.a ..~~:==~
o.nd. kerk en dat tea name van de t ~~~:!~~~~t~:a-te N". Herr. Qtf o.r.t. Er ..
JDOet het WOOJdje "gemeente"
voegd 1I!OI'dtm DID de verfuade
bo tek" •
~ uJ.",w.-~ ..-op. dat II_'

k~ iL de aaahef 1I'0J'dt ge-
&egt. dat WD aaar· J'eClltageIeerd
adv ... gewij. . UJ. worden; Er' ... nIt
voonieamg rmaakt, dat de naam· of
-- .u de gem_ten ~won.ten. 8pnkér lIiet W beaYa8r nietm. AI_ wonlt gengiatnerd eb de
ioa~ van de regilltrateor vaa ak-
ten II11IJeu iD de wet nWgeIgd lIija endie__ kom.tig aal hij moetea re-
gi8inren. De ko_pt.et ill opgrimk-
ken iu _w..kiq met de beste ad-
vokaten in Zuid-AJrlb.

Ouderlia(l Van H-u- ~, dat de
naamkwedie hem deed buiveren. Hij
had ~. dat het op teIeuratelling
zou ttiiJopeD. 't Is bem echter duid.
lik gewordea, maar men moet bet nog
aaD de gem_Wedeu duidelik makeD.
Hij W&ll voor 1885 _ Hervorm.r. Vau
de afgey:aardigden van ~u ..bebMn
weer acheoriait verwekt; alJ IllJD ~
zaak van d. tëJ.uratelliag. Zij hebben
all.. getekend en later de venniging
tegeDgewerki. Die tijd had men geen
nieuwsbladen om Bieb op de hoogte te
houden. Er werden vergaderingen ge-
houden om de zaak uit te 1t-l$Il;en en
daar hebbo.n velen V&Il hun poutie mis-
bruik gemaakt. MeD yertelde. dat er
een Md was, die de predikanten aan
het Britse rijk verbond. Spreker hoopt,
,lat "an de afgeYaa.rd~"l1 hier niet
hetzelfde sullea doen. Hij wil van de
moderatuu~r 11 gelet'rde uitleg, maar
....n ....nvoa· V:erldaring van wat
kerk en ei om ""tekrnt.

De aktuariua .. eet niet preeiO!ll .. at
de spreker bedoelt. Als een gemeente
iets koopt. behoort het aan de kerke-
r....d. De vergadering _t besluiten.
<lat &Is _ gem nte haar naam be-
houdt, moet de et op dat punt duide-
lik gesteld worden. Het artikel is
voor de TranaVaaI erin gezet, omdat m'
de andere kolonies reeds de voorg ...
stelde naam bet>taat.

De leraar vaD Rustenhurll' hMft
~bt, dat er geen verdere diakWl8iea
over de naam zonden zijn. Een ouder-
ling heeft hem gftegd, dat alle twist
ove .. de naam zou zijn. Spreker dacbt.
dat bij· grond onder de voeten had.
maar is 8tldert "aD opinie \·eranderd.
De moeder .. il met de drie doclril!ra
".,renigeD. De moeder en tw"," doch-
ters behouden bnn namen. maar de
derde lUster moet haar naam verti.
zen. Ten spijt. van alle verHkerin~u
h....ft bij de v~, dat meD het ~t
door bet parlement zal kTijgm.

De onderling van Hartebeatfonteia
wil weten of de vergadering iets aan
'nonsept kan veranderen (aDb'~'
ja). De naam beeft altijd bezwaar op-
geleverd. Sprehr is bevrettJd, dat als
er niet &all .ioegn~ wordt, dat de
kerken in Transv .. 1 hlln naam
den, ef' nrirreniand zal ontstaan.
zal bij sieh Irunnee "erdedigen.
haat niets, om te ~n de
sekretaris heeft zus of zo gezegd. Bet
moet er zwart op .. it staan, zodat de
e..nvoudigste bet Iran venrt.aan. -

De Moderator ~dat de gedaeJIie
reeds uitgesproken en ook dCIOr de
raad der kerken ten is, dat die
naam ""hollden zal blijven. Et ba
"ffi voorstel tot naamaveranderirag ge.-
daan worden. Men klimt ,Iaugl _
ladder op. Eerst de naam en lIG ver-
migens. De vergaderiJlg volgt deRUde
W~~ als de Nationale Konventie. Din.
;(~n worden voorgesteld en weer voor-
g..bracht om de lwste oplOl!lling te rin-
den.

Ds. ~'ick Relt voor, dat de Trau-
vsaJ!Ie gemeenten hun naam znllen be-
houden. Als de gemeenten kunnen
kiezen welk e naam .ij hebben wiJlen.
zal al de ver"·arriag van de naalllll
k"estie w""" op rle proppen komeD.

Er komen IInl( andere "oorsteiJen
in.

Ds. H. E. du Pl"ssis vindt '''3 een
moeilikheid, die ni ..t opgelClllt is. F...
~taat: "die tans tot haar bPhoren of
later zuJJen beboren.' Men maakt die
bepaling, OlD kosten te """""reil en de
gl'Tueligbeid voor de oude naam te
sparen, Als hier na de vereniging eeu
g e m ee nte geatieht worot, moet die de
naam dr&(len van :Sed. Geref .. wallt
dan is de He"". of Geref. kerk opge-
100t. De ring Lr. de riug vau een kerk
en niet VIUl gemeenten. De kerk -moet
dus de naam drap vtn die a!geme'le
kerk. 'n Huwelik Iran op huwelik,,"
\'oerwaarden geschieden, maar als er
""n kiud geheren ...-arot, moet bet d.
naaw dragen nn het bu .. .,Jik. De
k..rk van <t.. TrIhI8vui wordt in.de
H'reni!ting opgooloort en slecbts-t..
~ed1fnnp;en wordt voor een tijd de
naam He". of Geref. behoedea. Dit
is een punt. dat tot verwamjlg 8anlei-
'i~ Wil knnnen ,,"veD.
De Moderator zegt, dat als Ld ,~
lSel aangenomen wordi en b.hm •.
~, dan ~ spreker niet, hoe un
ri - ge_te kan stichtt>"" en PJ'

andere naam aan geveil, !'le [n~,k;; het werk nll de gem_tea I'ft
~ bij d .. naam blijvllll ..

m ,. D.~. I .... ,10 voor puat II (1)
""It. DedI
. il voo de Moderator wordt,
- verdere • JruaAe, t.e.IOten de ver-
>chtllende " lien tot ~ voontel

I"" do.m fotmllleTen.
Ds. Burger is erToor• dat de vei"'-

,~... num, Herv. of Geref., heboucJ.n
wordt. Het llOU mooi gew-.t aijn, als
men ...."ral de nieu .. e naam aallDalll,maar men kan toéh niet die OUCLIlIaam
u, maar in de wind ala.aD.- Ah txge-
laten wordt, dat in dit land. geDleent-en
"'"roen gesticbt onder da _m_ N.t.
Geref., zal er venrarring
Wordt er weer een pmlleelde fi._-'-_Y-.
nit ge-nten
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ZUIGELIB'GD EI' KLEINE KINPUEtt
MeDia'. :r~ il- een 'volkomen voedlel, preecl. in
de vorm, yo. de 'I'el'tIIriDg al abBorptie!'tUl 1IW

1IIigejing. Bet ideale' 'fOed8e1 voor mipIiDpD.'..

'1Rd1i,,).~
i. . . -, • ; :::' .; ~':b,:j,-:~~'!f :~

Abeoluut wij VaD Itijfsel, en bereid ,_me(;mI1I
V.01geBa a. unWijziDgen op de ~ dij'cOl.
elke botiel'si\~i'~-~ Yolm_~ v~,_:

, aDe ~ kindereD.' " ,i ' .•.< .
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leving.

Locdee, 29 JIIAie.-8it per., 9...._ ...1
i. benoemd tot gÓeftr'*lf' 'ria
()Qat.Afrika.

£10,000 VOOR

!.llL

[J" rui]nwerbrafedei1lltie ftII, G..-
:Bll[~o)e is belig \e onw .... of
IVillp.lthi""reride valamiee lIUBeP -.lea
u~!~..rr)t'p~m, 't welk lOU batI.1rr= ..
...",il.tdking 'f1Ul _ ~ ,
Een .,.erkswing onder de ~ mijD..
...er'"'' wordt ala on....,mjdelik a-:iaL
,L""",) De mijn_'.", 'fedIntie ....

leen! olgemeDe .teun 1&11 de .......
iD II' "lI'8 Een at.e1IllDÏ1lg aorel' de ~
tie 'an een algemeoe ~ UI
pla.1tl Vinden.

SII: H~:'\RY I>~:VILLIERS EN SIB
.Hht:PH WARD.

1- r.d-u , :11.' J~r Jos ..pb Ward.
pren er van "i""" Z.,..land. ontvU!g
te l'ert}, , terwiJl hij op ""Jl: was naar
Engd"nd ..m .I" Imperiale verdedi-
xlllgs j-rm ie r'eu tte hl} WWOMB, eftD
t..1~r"ru va n ,ir H..nrv de Viltien,
waarrri d..ze- 'Ir J, Ward bedaokte voor
0'" door tl~zt· l!1~zondt.·n lo(t"lukweDND in
VerbSJlri m.. t nauwe-re veoren.igiag ell
de h,",!, n itcrr uk t.e, dat h"t rersolt¥i
ZtJIl .. j n de ve rster king vau het Ge-
meneb-,« va n -tal<on binnen bet rijk.

"DRE,\Il'\'.1'l;HT:';" MAKEN REes.
At Hlï(a: nOKKE."\;~ODIG.

Lond-» ,lil J'rrrre,--De admiraliteit
heeft h.,,! ..I,," LID~s de oostJuJJJt twee
dokken te \'""" .. n groot ge..-g om
schepeD ,,'" ln-t. .. Dr"adlJCught" type
akkomn,"'\"tle tt' verlenen.

"ALL }{U) fwrTE" OPGEGEVEN.

Londei ,~'.l I1nie.---o.. "Morni~
Post ' v.' ,,·k~rt, dat de 1"~ri~ het
sch e ma , ,," ~Pll .. All Red route" naar
\".tralië "" h~t \"0"1'1"'; Oosten beeft.
"!'~"g~vrl

SIR CH.\ !tU:" HERF.s"·ORUï' OS-
BEKF:"D'H~Jl) "~:T DE TOESTANDmm V1.ooT, '

Londen, "' .I linie. -- \"0111("0.11 de..Da,'" M.,!' II d; de aanklaeht vali
"ir Charies I\.·r""ford voor de komm •
•il' van IDll"t"r«, ",flik .. BAD ~k
i""Wt na.ur ,I.· tl_tand _",.n de rloot,
"""1" vaag -u t.er ...ijl hij in gebreke
hl...,f zijn a. "klacht te ""wijzen. &OOB-
de h'j rijn ,·,.:,>n onb<>k ..ndh ...d met de
Ul<!'stand der \ I,.,t "n met bet hogne
beheer ervar

DREIGFS I )~: MOEIl.IKHEDL'i\'
Tl'SS'::S' rlltKIJK E~ ORIE:KEN~

LASD.

Londen, :..'9 .J I1n~,-TurltijE' tnObil ...
SI-eJ1. ha..r I~g' rr_np met bet oog op
mo.,ilikh..d"o I let Gri ..k ..nland ~tref-
f ..nde Creta.
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'synode der YereDlg4e
Kerken.

\ -r ,< ,:'r 1.1tting \'1Ul
1'1 Junie.)

:'-- I ,jl ]c.l:l,k!mg en goPdkeuring 'VaD
Bd D'll.: ',etrdr"nde de 'b.clUkking
.t-r i'j'!I,;'·t·[J k'4"ilm onder bespreking

ïn t~· l<Jen-Ie als volgt:
t [I"C ,,"'I ,[.""a-le ...et.geving bij
l'"r:.~,,,el::.,.;- .\kte, in de vier SUlt&II,
"."'''''U'''_ >! .. maakt worde teg.'n bet
,.,H' .1.,: "J bij de vereotgia", ker-

kt"jll\~' c'1;.:_t:ndt)nI11l.6D zoudeu kunnen
~t:ri~1.t"~~ I t~no\""ereenltolDst.ig trach-
t, ,·Ih.· ",e" een akte bij ?"t parle-
n",t j •• " c·~ ",·rd te krlJll"D.
'11, .\ .I Louw stelt voor, dat aan

.jf' a: ... It':.1 ~ r worde opgedrllgeO OlD
III , .•.• 'v., "~et bevoegde rec-htagel __ -
dor'll. 'C.l:';'·'!"1 tod nem'eD om de DUdige
,,-CC'" < 'e ,"rkrijgen VVIl het par-
lt'lHdlt, ,\ t"!li. .... ..,H~t.geYi:nir III OYereeD'"
•kil:UII!l~ rjet de behoefillll d... laBda
n: .. t J_, .n
I" ; (I", ,I..nkt, d.lt·' yoorsilll

',-,w .It' lktIlanllii ove,rt'4Khg ia..
m-n r!t't \ ,jor·H....IJ in tt l;q'PO""' vG'Y.t,

" de- zuk, j Id 'f04:CIl4ISt1I1d/

PrimaPti.
)'

B.P.J.~.~·i
P.G.":~.' .[
. KaraJB •. ' ( >

()s. J. J). It.....
Ds. Paul Nel.
}fnr. G...... ~ .
\fnr. G. K. Bof~

••••• r~

, .

r~n{j ...

[J,t \"~in..,1 zal. -" ' an tC;pf il.lg
".n "p '",~is ~i~e !l:e_Dten,
'ur wk.' ,Ioor beUokk&o partijen ~
·!'C nH'hl I,.",oOOea worrlen.

.• 0,.. Raad be ... Ile Kaa~ • Kerk
~,n -im "an de Kerk en in N&ta}, cJe'
, R K.,m", en 'mms"ul d. geI..-
~I',~te "PHn d__ kiezende op bG
}\,"~;:e ran KUl'lltor>en "an h~ Th-.
I,,~,.~ "~riegfllwoordigd
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