
I Gll.Pi
jl ,IJl"., '

OBlQ). ,Kw
rden :iJ KaJ ....

101D, tJGI.
loeteO _de ...
l~'"",
:} •.~ ..
I~JI~

:6.TAPPI..
i

1110'•.

.4 , YAN ..t£LB 800UElI. -.un T~~l'.IUl2 'lI2F,;'J_JmO!L
\J.!- '- ---.:'---~-, LDIUI'rIII ._ ALt.a 8OOJft'D

WOODHElD, ,pu~_., ......
1811111_ "III

,tllllrll'

haver ..
&n;~zuivep
geur. heeft

100 Ibs. 12/6
200 toé 500 Ibs. 12/3
600 tot 1,900 Iba. . 12/.
I Ton au meer 11/6

, \
TElllIEN: Netto Kontaat op beatelliDg.

OlUR9s oBsJUW, .
. sebwtarie, ,

" Oapa wdr1r::a. LiDo","
P.E. ~ li'&briek,

8omelwtW ....

ER bestaat geen
meel dat zo

is en de
van

TEYES FLUID roeit·d.eze ziebt
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WIT DE:'HAND,' TE -xeo
DISTRIKT,

EEN Ee~K1u plaat., 3,21j
Rivier. Zoet K.tr-roO.eld.

De GEBOUWEN op de phlais beetaaIi
Woning onder IJzeND Dak; be~de
Wa~f'Db1JÏ5 eD Kelder met Ba:it.enTe~ ;
( -l) Een Bij.oo,l'!i .oomg ~ eo

ZAAH.A.N'DEN. beataaode uit 20
en meesteedeels 'bezaaid met Lucerne.

De WA TERVOORlUAD Ï5 pertnaDeot en
bron, vervoerd door pij,- paar het .qonhuiB
boorgat. :300 TOet diep. de voorraad _.~'WIln_
Yf'-l'Olimierint; _ij~. ,

Voor volledige bi_dethedeD, doe men -.usoek
Piets laagte, afdeling UmondaIe, of aan

, JOHN. r. STQ!NE"A61.... ,
:ll Angustus, 1909. jl~~thaliáDcJ~~·~f:
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Boe sal " mij da. 0 ...... !
All ik, v_' ... iIIDIIt .. Jij..

Ouiwulr tot hoogw wurde,
Door peae &OUde _ -Weid,
0athe9u VaD de IItIJrtli:ikheid,.Ir dallllUl:h VUl aude;
W_ blij i. miJ.

Voel, tot "kiDg,
IHU de _kiDg,

VlD dat le....
ZW! CIat God a .. al pvea.

De beIboefcle eclq8aot.e,
COBBBLU BLlBABft,

~Datoed,
JIedrOetde kintIerea : ,.
DIU: J.tCOOIUIVA" dclf4LJ[Wlllr,

R8hawd met oJohalUla Daloed,'
GlJllun JOIT.lr.'!u • .UI b4J.KWUS,'

gUlllwd met .1oha_ Vin...
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phuwd met Cattarioa Vivien,
J.AOOBUSHDD!IlIK v..... Scuu:WIJ.IC,
AmI. 8uSIIlW.l .rUDI.SA

fAN 8caALKWIJK,
Blfunrd met .1ohaD_ .octt,Yniáerbárg.
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'"Il<I~n I~ s..pt.-D.. heer Aaquith,
. .jk-premier , hield giatenlYood teI,. -i.un-ham zijn \"Fueger reeds aange-:

, ,l.c:' I.. rvde over d" tans in het hW.
:,.. ~pm.'t'lIten aanhangig sijDde Be-
" . c~,b"l De ~raak werd gele-
'.' :" Rmgley HalJ, ...e1ke afgezet ....

.. ' "M) politiebeambten, teneinde ~
c·· '" d''Illon.~trati.el!l VaD 1terk"l_ En
, ..• ~ heHouwen te v_llo_. op

, ..~ "an het station Daar de zaal
..•. ; I,·" zich l'ijfbonderd deser da.:Jt'II
, .. t,·ld. doch dfO"-r Aaquitb a1aagde

': I' "" !)ng..dee rd in de. saal te komeD,
',- !dt~rlik volgepakt wa" van 'wiang-
< ....'~..n-Ieu.

r ~II de h..... Asquitb.opre<'S O'd het
, .• "I te n ..men ""fOrdhIJ da,'orem:i We-
·"1 uch t.

- ! I lijD toespraak legde i'Ie 1!fTIote.
. "t..>r nadruk op het tmt., d"t er een
'. ',',,'rl,ke verdeling van de rijkdom
." j,. t<> zijn en ook, dat de ~0I!ell

. ""~"llwoordigen des volb de fioaJe
' ... ' "'ng dienden te hebben over het
"le,,' "an de zaken des volks, .Bij
- '.kml", dat het goevernement be-
'.l!in" ..o had doorgf'Voerd en een

I,,:." b.>lastingaielsel bad gegeven, dat
, .' 1fbr .... k deed aan goed beheer.

\.. In biezonderbedfOn te bfobbén uit.-
'.. \ ""I O\'er de ver..cllillende OOlaatin-
=." "p!("nomeD in d... aanha~ige Be-
:-,·tIl1j,(Sbill en nB ze ~'erdedigd te heb-
'" 'I erkend e spr ..... r de HD8t van het
r , .: dat een staatsman met M'n autori-
:~ t en v..rleden als lord RoseOOry bad,
I·' fwgrotiog had genoemd een revolu-
"'·'Id.ire. De oow ..ring "an lord ~
'.. -v dieod" met de m"""te nauwgezet-
',.,;1 ta worden ondersoebt, doch, ZO
."rklaarde de h...,r Asqtritb, de land-
'" lasting.:voorakllOll ~ geeo .uit.-
,[,"';""1 ~an het Soc.absme van de_
.' re tijd, doch reed>. van bijna eerbied-
".La rdige oudheid. t.:itllpraken _den
.:' -or de beer ABquitb uDg"haald van
.• heer GIadston .. en van lord R<.eOOry
.~ r , waarin de genoemden een ooia ..
::,," "I' land verdedigden. .

Echter," Dl V1"OeF- !lpff'IIer, " .. aar
I, n lord Ro.eberv 8 altematieveb I'
1I'".,."m kwam de' heer Balfour niet
-: umed .. "oor de dag!' Was tariefb.er.
"""1" hun alternatief? MeD. wIlS

, " IJt... nd ,?P een volledig en duidelik
.,l:'".)()rd_
I).· h""r Asquitb ei.adigde sijD t0&-

-: 1',1.1 k m..t de· bewering, dat tlQig~
:""""1("'1( van het huis der lords in de
·..."' ..cinj,(wool'8te1.len, de meest g.duch-
." Ce' .. iutie ~ Jengste tijden IWU ",.or-
."" \'" II w',Plgmg noch YNweq.ma
• C ""~r"ting dool' het huis de. lOrds
• 'I t "l!lge sprake zijD, De op het

... , ,t<l.ln<I.· vr:l8W'tukkeu "'a~. veel
, . ,'"!(r1jhr ..n glD$'BD heelwat ~

':.'" .111.... 0 de k ... estl.., betreffende
:" ut fan het, huis der lords om zich
-, '. !lI1,..i ... ~ IIl<'t de financÏeën.
I I~'ral~n, aldus 6indigd& d.. spreker
"' d.ln-r enr] applaus, .. artlD.lter~,
, '-1""d en begertg, om de Wtdag1Dg
et hUL, d..r lords aan tenemen,

WAT PÊARY .AL NIET- AAN DE
NOORDPOOL VOND,

LoDden 20 Sept.-De laka van de
Peazy N'~pool ebpeditie delen mede,
dat zij op hon ~t daarheen de zon.

~
in overblijfllêlen van v:roeger&'._1pjj
I' me. hebben gevonden.
Gnely'a kamp voodeD &ij een

breedte van 81 graden en «
nog inZ5f' nede orde .. Vu de a&lrda~pM",·1
het. v'_ en lUIdere·
middaten, . 'e daar eeD kwart .nw
leden. "erden aoht.ergelaten, .. erd
Illic!<Jagmaal 1Hnid.
, W01get18 .dit berich* zooden du. aard-
appelen in d. Dabijh~ van d~,N~
POOI 26 jaar goed bllJ.ven, tenviil.,Zb 1D
veel ..nidelik.. gelegen land 111 de
miDSte vorst bevrier.eo).

ECHO VA..'l DE LU.ARD MOORD-
ZAAK.

Londen 20 Sept.--Te Maidalone ia
een man 'gear ..~n1 in vecbaitd met
de moord op de vrouw vaD gentlraal
Luard, in Angustua 1008.

--- ,

DE OOQST VAN ENGELAND .

Londen, 20 Se$.-aet droge ~er
der laatste paar en he4lft vee! bi:Jge-
dragt'D tot ver ng YaD het verJiel
dat verooruakt is geworden aan de
oogst deor het. ongewoon natee weder,
dat tot eelt w~k geledea ·a&ahieJd. .

EEN SCHIP VERMIST •

Londen 20 See,t.-Reotera kor'_'
pondeD" ~ Shang~ aeint, dat Z. M.' •
sloep "Clio,". 1I'e!!e op 11 .September
laaWIEdeu naar ~ong Ill.vertrok-
ken, aldaar nog niet- • aa~n .~
taM re.ds vijl dagen !l-ver ZI~ tJi;l !Z.
Z . .M/ll Ilruist-r "A8lraéa" Ja uitge-

zeiler om het schip te zoellm, Gedu;-
rende vijl dagen 'beEoft ~n tyfoon ge-
woed, die tans bedaard .M•

DE AUSTRALlE8E FEDERALE
HOOFDSTAD .

Londen, ·20 &J>i.:'_lleut.en korr_
pondent te Sydney i-apport-rt, ~t de
Wetgevende \TergaderiDfl van NHOU
Zuid Wal... toegestemd. heelt in bet
aanbod van het goevernement van het
getnenebellt, i~e eeD plek voor de
federale hoofd&tild, ter grootte vaD 800
vierkante mijlen, tA Y~m~~ •.

De aangew_ plek besit faeiJiteiteIl
voor toevoer 1'811 water en h.ft toe-
gang tot de seehaven in Jenisbaai.

PLOTBBLmoIN DB TREm 9VBa.
LJWEN.

\ f f\ () Hl XG v .-\..'i KIESRECHT-
\'ROU'\\-'EN.

I-tn , 113Sept.-De ltiesrecbtda~l
, ,il hlllt&n het gebouw veft'uigu

•. -'t. \laarbin~lI de beer Asquitb
-."'prw I..rerde, waren aG I..tig,
".'" hun nar gearresteerd moesten

I , .. der .lames, die van bijJ..n voor-
'_' .• rre-n, klommen op het dak van

"",zr"'u7Rud .. fab';"k. van wellte
.: lil met stenen en panlltln naar
,tiP w rerl"'n. Een der dakpan-
Id,· motorkar, waariD. de heer
~"'f'wn was, ioeo hij wegrt!ed,

'ljn ...~o, waardoor de premier
• " tr. ,(1"0 was gptl'ordeu, de voet
....n ,",ill,,,beambte verbrijzelde ..

,'.. ,·"lItl'· -laagde ..... ten 8IOUe m
de ,', htermuur van de fabriek

" "'"" te klimmen. waar een wan-
" ",rl]'! vol~e tu~ de politie

~,!"'-rt"'f·htda.m ...
II.' ,,,'h'''f' lan de brandspuit alan-

, '.,,,,,1 \later werdeu ~ dataea
t"t. J .. uverpv,,· gtldwonpn.
'JtM-t! \';)U de treil[, ...&a.rmede d.

\"I'wh "'1 'Ki.. , werden door beo

-20 Sept..--~
UUt werd er brand out4Mt ie
Botel DIlbat, biljardu,d ea

~wen, -deo·totaal 9WIdeId.

HANDELDBLJVEN IN BET
STAAT NATtra&LLEN KOLLEGE. ·TRANSVAA:L9 .

LEVENDE HAVE. .:

I.E\'.:RAAf. BOTBA.
L" ,. I~ -;..pt ........GeDeraal ~tba ... I...-- .•{ I.". "1.'':. '2:, dezer, per "KeniJw~

l,.: " I•. teru~n.iIJ naar Zuid-Afrika
u ;,',Hd"n.
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lunicipalitait'·van Pbiljpltln.

Schut Vendutie~

Philipstown, .,
16 September, 1909.

G. SNYMAN,
Seh.~.

011 rllL.1I.lelJllltIIt tU ............
•• n" Ieg•• 'ng No. 87'.08.-

Municipale Kantoren,
Kragendorp,

17 September, 1909.
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