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MET KOOPL
(DE REDEN? t'i

I ER IS EEN

Grote Utt.ver-kopi nq
AAN DE GANG,

waar Meubelen en Uitrustings Goederen zeer
goedkoop worden v6l"kocht. '

GIJ~:ZIJT liET II STUT ~. JE 'ICIlE••
Bezoekt ons en krijgt de' l$:oopjes,of,

SCHRIJn OM ONZE UITVEflKOP~N8SpTALO~US.

~~o·--·,·:"'k_~,·'.~........

THE LOUVRE, Plein S~aa~ lIjPSTlD.
CLEGHORN A H'ARRI-" Beperkt.

,
PUBLIEKE VERKOPING

TE

LADING PLAATS, 'erg Rivier,
OP DE

29ste AUGUSTUS, 1907~'
G
E
L
D

DE oooergetekenden zuij,m op bovengemelde datlllD 'Zonder ~rre
het volgende laten yerkopen, te weten :- .

1 Mol Wagen; 12 Gedresseerde EzeJs, a!le in een goede konditie en
flinke trekkera; 6 Paarden, van 2 tot 6 jaren oud; 2 Karren; 100 st.uk-
ken Amerikaans Eikehout van 26 voet lt 41 lt 3 duim tot 9,. lt 3 duim,
eerste klu voor hekken en grond palen om plaatsen mede te omheinen j

25 stuks K.ajatenhonten delen vali 10 tot 18 vot)t lang; 9 lt 9 duim; 60
stuks Eikehouten delen, van 5 tot U voet ,laiig ; 50 lakken Spijkers
van 6 duim, elk 10 lb.

Verder, Negotie- en Smeenraren Tan ~e soorten.
En wat nog verder zal aangebracht worden op die dag.

Men moet niet denken ove. de tijden I RUIM ~REDIETt 8
maanden, en laat ons voo..-ntoe buu. !

A. J. BESTER SB., Afsláger.:
STEPHA.N BROS., Agenten,

Paternoster ,
29 Julie 190ï. PUBL1EKE

, t i.:

lIltbare Pllltl,SOMER~ET STHA.N D.

DE b..,r W. J;8W.UT8.,beII~~~~'bbelDde ~).'ai.~/
}akin, heeI~ de ondergetekende gelut
op de p)a&~ , 1

MORn

BELANGRIJKE PUBLIEKE VERKOPING'
VAN

..ubeI8a, lOlrtalaBD, PaardB. BI ,Bl8daatBald IBI.
DE ondergetekenden zullen per publieke opveiling verkopen, aan

EKSTEEN'8 HOTEL, SOMERSET STRAND,
OP

'VOENSDAG, de 14de AUGUSTUS 1907,
Beginnende te 10.30 v.m., na de aankomst van de ochtend trein,

Op

1. Voor rdroing van de Insoloent« Boedel 0011 N. E. Loub,""
als per instrukties van de heren A. H. Cluyer en H. A. Fagan, ge-
zamenlike Trnstees, ontnngen ;-

12 Uitmuntende Slaapkamer Setten (bijna nieuw).
2 Grote Stoves en Keuken Gereedschappen,' M~eira en andere

Stoelen, StoeJ?banken, en een boeveelheid andere Meubelen, te veel
om te om&ehriJTen.

1 Grote" Roller-wp" Lessenaar, in pert~e orde, met laden ea
" PigeonholeA," Ronddraaieede Stoel, Bneven Pers en Standaard. ,

2 Biljarl Tafels (Burroughes en WattII), bijna nieuw, 4 Ottomans,
Bar Toonbank EO Rakken, 2 Kas Registers, Kurk Uittrekker en Klok.

2 Prachtige Merries (een WaaJ'TlUl in veulen), 1 Ruin Paard. J

Deze paarden zijn in goede konditie en uitmuntende Kar-, Boggy.
eo Rij paarclen.

1 Afslaan Kap.Kar, met" zitplaaUen, door Retief, De Villiers
en Co., in uitmuntende konditie, kostprijs £70. ,

1 Lichte Boggy met Kap. 1 8chot8e Kar, 1 Paar Tuigen, Warm
Pijpen, Luiken, en Gega1nunseerd IJzer.

2. Voor Rekening van Andere,,: 1 Prachtig Voe
waarborgd als een perfe.kt Kar-, Buggy- en Rijpaard.

1 Veulen (Merrie) Munto Pony, 9 maanden oud.
1 Veulen (Ruin), 9 munden oud.
6 Melk Koeien, in uitmuntende konditie; 1 VosRuinpaard.
1 Afslaan Kap Kar, met 4 zitplaataen, II Paar Zwarte Enkele

Tu~en, met Koperen' beslag, 1 Paar Dubbele Tuigen, met Koperen
beslag.

LET WEL.
3. Voor Rckmifl!JI'(lfI "The Cape (De Burs) .ëzplolioe Worlu."

De volgende Rente Klu Dieren :-7 Melk Koeien in Melk; 6 Vaarzen,
alle te kalveren.

Speciale Attentie scord: IWOr dit Vee g6li7ClffJd. De Koeien sijn Tall
de beste in hei distrikt. Zij leveren van 18-20 bottels melk 'per idag,
wanneer hun Kal veren jong lllijn. De Vaarzen zijn goedgeteeld en
zijn alle door de oprechtgeteelde Ayrethire BUI 'Y&nde Maatecha.li'Pij
gedekt. ~. Maatschappij verkoo~~ ze slechts omda.t Tele applibtl~'
ontvangen IlJn voor hAllf Vee, en ZIJ weJtsen h~t pubbe-k eie gelegenheId
te geven om sommige van hun beroemde Melkkoeien Le verkrijgen. •

... Vergeet niet deze ve.toplng bij te wonen!

Een,tuoek bij EK8TEEN'S HOTEL, SOMERSET

Op Woensdag, de t4de Augustus, te tO.30 y m,.,
.. I u tot voordeel .~H:eD. ,rimren ..~xdel);:X!j";JJe,'Pf!J

P.D. OLUVER, . } &~,j ,

FAGAN.& MARXO~ER,. ~D.\&lets.
. ~ ~ \ .



BENODIGD
TWEE Gecerti1iceerde Onder-

wijzert'1!sen, één voor A3 School,
Harderug, en ééz voor A3 School,
RooivJakte. S&laria, beide genlleo,
£72 per jaar en vrij logies. Werk-
zaa.mheden vanaf aanstaand kwar-
taal. Applikatie met kopieën van
Getui~schrifteD in te zijn vUr of
op de 3late Augustus 190'1.

,
FRANK LOUW,

Sekretaria.
School Raad Kantoor.

Calvinia,3 Aug. 1907.

B~ODIGD

Kantoor van de
Carnanua,

29 Julie 1907. i
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LEEST DIT
PUBLIEKE

EEN' EERSTE, KL-:_....
11111.1 I~ht.IIIII~'flstrlkt

----I
, DE, oDdergeteke~~, daartoe 'be~ooI;~ geJut 'dOor
Exeeutriee T~.eDtaU'e ID de Boedel ~ 'YIJl~ LoUIs P.........,~"
BOSHon (BM84), zullen op i "
WOENSDAQ,28 AUG. t907,om!toiuur'. morgen.~

OP DE PLJ"ATS KNÁP_ZÁ~ jlI)?~,.~ I

PUBLIE~ V.EUOP~N,: '
De alombekende plaats KNAPZ~K RIVIER \ No. i,

Distrikt Philippolis, iroot 3,391 morgen,159t roeden. - .
De plaats ligt aan Knapzak Rivfer tm is gedurende de

droogste tijden ruimschoots van' water I voorzien, het veld is
uitmuntend voor aUe soorten VM Groot- ~n Kleinvee.

De ~bo"lfeQ zijn hersteld en in ord • •
Daar zijn landerijen TOOr .2 mud ~ nu bewerkt, eD

gll.l~enb.~id vc:x;>~veel meer,-behalve hetj water in. Knapz¥
Rrner ZIJD er bIJ de opstallen.2 ItaDdho dende fonteinen en- 2
dammen. I ~

OR8IJQAAN!LAAT DEZE KANS NIET V
Waanchijnlik zal daar een

ook verkocht worden.

komt dus zekerop 21 ~ugustus,o,k. naar e plaats KnapzakHivi••
worden ~ Dlltore ,,~

Philippolis, 6 Aug. lOOi.

E

En.igto biezood.ere worm.tie ka. yerkre
ondercete keilden.

R POST .\ BEM.

UNION CAST•
..ou gg( I Cl.,....... .... .

MAIL" S~OOIlBOTEN
VOOR ENGELAND, Yl. -I,l.ADEi·RA. ' i

TI 4 UBI: N.K. I
Aug. I"-ABMAD'LE CABTLB. i Jr..,.. RencWJ.
A.ug. 21-NOBMA.N, ! Kapt. Breamer"
~ ugo ja -WALM: • ReA S'l'LE. Kapt. ~.
Sept. '-KISFAUNS CASTLE, ][apt. "'taniltree&.
Bept. ll-BBlTON, Kapt. Brown.
Bep•. 18-KlLDONAN Ct8TLlC, ][apt. T1'On.

Tuwn atoomboten naar ing~'8n ...'lila de
Kanari ... Ellande1

Te 4 ure n.m. 13 Aug,-TJNTAGEL CASTLE, i Kapt..VernJl.
Na.ar St, Helens, AscensioD, dou~a.mpton en Lenden.

19Aug.-(;E.RMAN. I I\.apt. I-ylneter.
Naar Bouthempton en Londen, via E.obito Baai.

26 Aug.-nOVEB CAST{JI!l, i Kapt, Qlinock.
Voor Plymouth eo Soutba.lpioq, .1MlUa Eerste eD Der.
Klu Pusagierll nemende. ;

Volle l)j_,nderheden omtrent be~ ~ "au -ru- BeaD DMi
hgelanci, Kupee IIaV6DJI, N~ D8~ Baai, ~ein!eD M.anrisiua. Djn nrbiJli
t.ar op ..p'plibtie bi; de I

III.I-cutl.Iall _Mp Cl., Ultt..~
I

" ROYAL

Orustnelu!

Umt~ek~

I

Deutsche Ost· Afrika Linie.
"

WESTELIKE ROU1i.

DRIE-WEKELIKSEi DIENST
Vf1,D Kaapstad MM E'Uf"opa, a.anleggsnJ t6 Angra Pequena
S ICrdcopmund, LfU Palf7f4ll. ~ r Aft.t~t BrMMrAomfJl& eR

Hambtwg,: .

NAAR LONDEN via DOVER, SLECHTS TWEE lURE' PER SPOORWEG
Vmrek 9'30 v.m. ep

1907.
~8 A~.
lij &.pt..
9 Okt.

~Olr:i..

I
P.~... F'ELDMAR'ICBALL," K~. TOM IMllIDOur.
R.~, .. KRONPRTNZ.,"Ka~. KL$'.
.--8. ~ADMIRAL.~ Kapt. lloHlaaR.
8.B .•. .MABI(GB&.F," "apt. VOLI:Un:su.

I

EBELL
Doetbu. 326.

CHIAPPINI STRAAT 10,12, 14,
r ,

)(AAPSTAD.--~----------------~-
Kopers van Wol, Angorahaare:n!Buide. v~i!t""'~:::f;~::!~:2

Hoogste Markt prijzen aangebodc =~
Zie Markt Verslag elke Z~terdag. ~~:"'~""'."lJ'"

I



-y ....-

Oil MONlTr...

PLAKPAPIER
WTITI ~ ..

.. n .&.UDI InrAAIlIOIlID .

.Verf., Olie en alle Sehildenrarea
tegen laagste prijzen.

GUSTAf liOEIlOl,
LaAg &raat
-KA.APbTAlJ .

... ·VERHUISD ....
DE dam.. Malhel'be en MinllM!J lIijJa
ran '''!'hé B,geia" naar ''Dryf. uaie,"
n.abt aan, verbuisd, en sulJ.ea aldaar
bon LogieshW. vootUetten en niet
meer met Dr. W_ls, "Tla s.ma..
torium .."

VERKOPINGEN.

«

J. P. NIEBAU~ •
• en 6 Sept.-Z .....rtvle~! Boven Oliphant.

Bivier, di.t. Clanwilliam, le'feooe bave
UI la.! goederen.

A. J. DE VILLlERB.
1.AUlrlatu .. -Mon!&DtkWeeoa Ir.rul, di.t.

Murrr.JSburg, " .. t Bn losgoed.
22 Aog.-" Middelkra&l," diat. C ..Jnnia.

P. J. P. MARAI~ '" ZOON.
16 Aug.-TuJbA.rh, vaat eigendom en ,.in-

kelgoederen.
H. J. ~ET..

:I Sept. - IIStinlr.put.," distrikt Calvin ia
levende have en lOMe goede- en.

PAUL D. CLUVER, Ii'AGAN EN
MARKOTTER-

14 AUJ(u8toa.-80menet Strand, leveode
bave en 1«*8 goederen.
STAMPER EN ZOUTENDlJK.

9 Auguotu&. -Kaapstad. Catalolli_ esel-
bengBteJI.
J. J. THERON .t; ZONillN.

__ , Woweeter, vut eigendom.

A. J. BESTER, Sa.
29 Aug. - La.diogsplaatB, Bergrivier, le-

vende bs ve en 108IJ6 gt>6deren.
ZOlJTENDIJK & CO.

___ , Napi~r, BrOOudorp, erf mea
gebouwen eo weidE'reobteo.

J. G. L. STBAU.BS.
29 Aug.-Houhoelr., diet. Calvinia. hm!D~e

bave, 1&D.tbou...gereedacbap en huis-
!'&$i.

24 Sept. _ WiUemeriv'el, levende have,
10886 goeden<D eo undeien iD plaataen.

J. W. BTIGLING.
22 Aag.-Hopelield, erven eu 10886 goede-

ren.
A- B. DE VlLI.J.EBB ti; 00.

9 Aug.-Lebanon, Ki~io Drakeosteio, ucL
P ..arl, boerderijgereedscbap, levend#)
bave, eo huisraad.
DEMPERS, MOORE &. KRIGE.

22 Aog.-Dorpe Csledou, een undeel in de
plutB .. Bu.rdacbeerderboecb," aldeI-
mg Bredasdorp. ,

P. J. RE'I'IEP'.
10 8ept.-Valscbkuil, udeliog Piqne1berg.

levende have, 10886 goederen en boer
den jgereoo.8cbap.
VA.~ DER POST E~ SItM.

28 Aug.-" Knapzak ,Rivier No. I," diat.
Pbilippolls, I) H.K.. vastgoed eo le·
vende bave.

19 Aog.-GroenedaJ. Bovenvallei, Welling·
ton levende bave. boerderijgereed·
ilCb~p en buisraad.

KENNISGEVINGEN.
De l.en word.. cmn.r-. ---

tltaaAd.· bnni<lgeYingen fW"_' 0....
__ adyertentie ~n :-

VERKOPING I(Publieke) no levende
havo boerderij~roed8Chap en h0l8T ....d, op
de plaats" G roeIlandaI, M Boveovallei, Wel.
lington, op Maaoda.g, 19 Augustus.

VERKIEZING vao leden v..n ICbool·
!'Ud voor scbooldilrtrik t Paarl.

VERKOPING !publieke) nu oee un,:
deel in. do plaats Baard!!Cbeerdereboecb.
/lfd. Bl;edudorp, op Donderdag 2'2 Ang.,
tI' C..IOOoo.

ONDERWIJZER'lt8 (Gec.). g~vrugd
voor p.p. scbool t8 Rietpoort, dllltrlll:t Fra·
~rbnrll, met Oll:lobor kwartaal.

TW EEDE MIIÏ1Iteute voor de Phitipe-
to.. u Publielr.e Scbool gevraagd.

VENDGTIE (Publieke) v~n een .-el·!te
kj.. plaats, gelegeo in bet dl~tnkt Philip-
polis, O.R.K., eo waal1OCbijohk. een ~r:ll
vee te Kn.paak ru"ier No. I, diat, Philip-
poli .. O.R.K., op WoeDedag, ~8 Ang.

VERKIEZING vun een raad~lid voor de
Montagu mlUlieipaliteit.

PRINCIPAAL gevraagd "oor de !toe·
.emementB 11('''001 voor ladltou w, Eisen-
barg. Kaapkolonie.

Graden inde (104ge- .
. leer4hei~t.

._...,

'fHEE
geniet de Grootste Ver-
koping in ZUid-Afrika,

sedert

Het Publiek uitgevon-
den heaft, dat

Er
Niets

'. _'.

Zo ,•• ~~~JJz.u.'· .
~ '.~~i" .

.: ~:~~Dft*:'j ~.
, -
r , t A....... IIOt:··nr!Ël!.~l.Ii.,~ • I,.\'" ,

£ .-4_.··~· •• :'-4
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OVERZEES.

1,'11,"'11, i' .~ug.-De "Galek:a," op
,lo 1"".r.'I', ,:ertrok WoeDsda." ~tend

',"" ra" Toner iffe ; de ''Kmlauna
('.1" I,',' op ti., uit.reis, vertrok Woen8-
J...,: [(luid",!,: v an Mad ..ira.

L.,,,.I"n, " Aug. -Het S.8. "OIuny
(:., •• 1.," k wum Woensdag te midder
11i1"ht tt> Londen aan,

JH \1 \HOKK.U:'\S~ TROEBELEN.

n(\'\,"'~: ~:~ ~P,\A"SE POLITIK
I~ C.\:i.\BL.\SC.-\.

1.",,, •.u , ~ .~ug.- Frn.nk:rijk heelt een
n- \.! ",:-,'/.otHIJen aan ~e mogendheden,
• " .r « .... " ~",i-Tongen ....ordt op or-
;_Illl"-lt.lI' va u polit ie in de Mft,rok~
k.,,' ,,",,' l""f' IIpla.atse n. Voorts be-
" .' 't Yr,,"krijk in Jie nota hot voor.
n' ,n.~" om voor de ondeelbaarheid
va : \!,tr ••kko tp wak e n, en .. ordt me-
.1.,-" ..1".1<1 dat Caau blanc" door Frnn,k·
k" , ," ';panje tezamen voouien ,.al
',\O;<!,'n CLn polit.ie.

).. \ ( \..; \FlI..~~C.\ OOK M.~ZAGAN
m;OMBARDEERD.

1."'1,.1.,,,, S A "g,- . Het ni ..uwsblad "Le
p, t' t Pa rt" e n" ~It mede, dat een
."'r,,,'r I' "'4!;ebrok ..n u- Mazagart, en
! .. I~ ,I" )4'\"fln~ van de Europese bewo-
II-'r- lol. d anr in Il'E"vaar r.ijn.

,.• -n krUl.""(IIT vau Casablanca is naM
"'I.<I,'~"" vpn,rokken en heeft die stad
~t'r)fltll ha rdeerd .

IU "lH \ RDF ..~H~TFN
G'ElZlJ'f.

VOORT·

1... ".1"11, i<.\ IIg.-· H..t bombardement
ra n (' ...snblanca wordt voortgeeet.
jl ....r Fr a nse t ra nspor tech e-pen ~rden
~J..,"r"" 2,()() man aan land gezet.
/'1 rt1at~pn"'("ht..en kwamen voor.

n., \-Inr"l1 plunderden de Joodse
.,.;)):, waarbij velen gedood werden.

~"'7..'Kan IS door h..t bombardement
Tt'r\4 .w-st

Er .. nr dt bericht. dat d.. Moren ge-
<l1Jc>""I.' b e t bombard ..ment de Joodse
","Ijk. ti .ianvielen en zepf \'f-el mensep
,prmtl()rtldeD.

Z WA R~: (lf:n'X~rrn:'\i M ET DE
DiBOORI.J~C:K" ,

J,'llldpn, n .\ UI!:, Gf'neraal Drude,
h. \',·!h.~bt)t>r to C'asah1anMl, rappor-
" ...rt, dat t ...ee p<'",on ..n I(Mood ...er-
d.'1J I"J de bescbprmJl\g der konsulaten.

\dmlni a1 Philibert rapporteert. dat
r"F~ .) manschappen van dr- k r uiser
"1l1J L'hayls" gedooJ wer den op \lInens-
da" laatst.leden.
(lok rapporteert urlmir nal Phihher t ,

.Ja' l("n .. raal Drmh- , di.. buite-n Casa-
t-ia nr-a !(okampe .. rd is, gist"ren op
k rar hUlte wijze f'en aanval afsloeg van
',.rU) inboor ling ..n te paard.

.I IJlSt bijt.ijds zijn vier ~Tuisers te
('a,a .. la nr-a aangekomen I om eë-n aan-
Ta I, d 1(> ~pma.a.k:t 'Nt'rd op de rrratrozen
,~II' la n,]. af to slaan.

T» (~sahllln(~a 18 ~n proklamatie
:\a.n~t·p:akt, waar in het voornemen van
FIMlkrl)k I. 1I1t,ee n!!:..eet.

f;,.uI'\IZ()~ GFJDOOD OF KRLJG8-
(;~:VA~ta:~ G~:\AJ(T.

l..o",I.'n. 9 \ ng. n.. inboorlingen
rl.,len h",lt'll Kaap .Inby aan. H..t
e,'h.·i ... garDizoen " ..rd g..Jood of krijgs-
~P"R lIgpn gpma.a.kt. waarna de stad
~PI,Jllnd('J"d werd.

IA,nd,·n, II AlI~, lït Cnlcntt .. ",.. rdt
,,""'I".). dat f'en belangrijk .,anifest
' ... '1jtgt~ef'f>n. ~~tf"kend door .led
~,.h"rajl\h8 pn honll .. rd B.ongaalse
.,rl.;tnkratflon, waarin ztj 'n~rklarpn zich
,ii t" Il~·hf-'idpn nHI wat zij hes('hrij\~en
"I, ...·IJ v"ldto ..ht ..IlC wrauk pn kwade
);.·,·,",I,,"s. aange.tookt door ophitJwrs.

TI HK,';~: :'OLD.\TK\" 1:'\ PERZIK

[,,,,,.11'11, 8 Aug, l"lt Teheran wordt
;:. ,p'".l, dat de TIlrk..... ><Oldaten, die
('r' -, \1/2"u ...tl1"1 f'iof"n in \J"'.l 1 d~f*n op
P, r',." gronrtl......b, ... 1. u.ns aa.nrukkt\n
!tI '·r!\rrlla. Hpt lanrl wanT zij (loor~
tri ~kf'n W"ordt door hf'Tl tR vtrur e-n tfl
'/~ ..Irll \·t'rwfW""~. De hewonef"'CI d~r
:~·,l'·'l \'I'rKPrflTl in P-fOn t{ll()oStand va.n

r arll"'k.

I."ool"n. ~ ,\n~, 'S,r Eil ..... rd Gr ..y
'''.' ,l>-, In ""l'hRlJd mut ,I .. ID .... 1 d..r
1", kt-'rl In P'·rzH .... J,!rondgei'iNi. in ht,t

• '. r I:pm,,<,ntpn nwdf>, dat <[" Rrit-
_'. z_.nr t.' Konstan-tinopp1. handlP-
'! "P \ ('rzf)f·k van Pl'r'Zië. voorstf'l1pn

:O"n In Ik hf.LinJ,;~D nIn vTt>d~.

lW \\"U!K"T\Kf'\(:r:\" YK
HF.LF.\~T,

, ,I, I' ~ \ "... Ih,I(",t '" vNd ....ld
~'I' 'I ,n nlf lIlJiJLL.Jff' ri.f(lt"lln~PJl

\1.. ,',;xll~I""1I \'.lll I~n ~rotR firniJl
'"nl"n h.·hr)lt'n t=l...t.'rpn d._'lo ar-

"' 't,1 'la t.
I,ll! \ a!l ,:,...t.~rpn W"JI'; oVf'orUle-ns

~,r de ....."Tk~ta.k(~r-. wonlptl door
', .. I,.·n In toom Ilt'houden.

\, rn.·r in fl~ ".t:~d I'" ;,z:p(h.~;r,Jtehk
. ~ : ,'rop.>nrl.

Loo.en, 8 Aug. - Pit Melbourne
.. ord~ $_ind, dat sir .WilIiaJll LYlIe ..
de DUnister van handel en inl'~rrecb-
ten van he.t gt!lmenebeat, heden een bill
"heeft. ingediend, betreHeude het ge-
wijzigd t.rief, dat morgen van Itraollt
wordt. In veel 'gevallen 'll"()rdt een
voor)rilUr van 5 tot 10 percent verleend
aan Britse goederen. •
Sir William Lyne hield heden de

begrotingsrede in bet parl ...ment va.'n
bot gemenet-t en verklaarde dairin,
dat de voorspoed van Austratiji bij
grote 8prongeD .... voornitgegaan. Hij
berekende, dat de inkomsten aansi_-
lik vermeerderd zouden worden,. als
gevolg van' het nieuwe ta.rief, dat aan-
merkelike 'Vermeerdering van invoer-
rechten insluit.

Later .. erd .nog nit Melbourne g~
seind, dat sir William Lyne verwaoht,
dat de nieuwe ievoerrecbten een j...r-
likse inkomst van £800,000 zullen op-
leveren. De vt'ljhandelaars keuren, d'e
grote vermeerderingen ar.

De speciale toeëigen.ingen sluiten in
£89,51. voor verdediging, inbegrepen
£32,000 voor de oprichting van een
fabnoA ter v(,T1'aardiging VIl,D kleine
.....penen, terwijl een 1IO)Jl op de begro-
ting geplaatst .. erd tot hot maken van
een begin met de atichting ener vfoot
voor ·kustverdediging.

Sir WiUiam Lyne seide, dat ele on-
b€vredigendo 1'l'rmeerdering der bevol-
king pogingen noodsakelik mao.kte, om
hpt kontinent te vnllen, waarom een
som van £20,000 was nitget.rokken om
Al11Itralië te adverteren in Groot-
Brittanje.

Londen, 8 Al1g.- BM en a rond wPTd
in het huis der geJDeenten formeel ken-
nis gegeven van een voorstel tot au to-
risatie VOQ1 raarborging van do Trans-
vaalse lening.

GEEN KERLIKFm. DH'STRTF. D.\~
DE lUc"'I'DIND(T STRIE.

Londen, 8 Atlg.--Sir .Julius Wern-
her, di" een vergadering presideerde
..,.n de "Central Mining and Invest-
ment Corporation," seide iIl zijn ope-
ningsrode, dat Ar in Zoid-Mrika aller-
wpge gebrek aan v,·r1.rouv.:en was en
dllot de ernst~" depressie MAef aAn-
houden. DI' m ijuindust-rie had AChter
soveel rijzingen en dalingen gll$ien,
dat zelrs deze lange, sombere periode
haar hoop niet verniiltigd had.
Hij W'eEII! met beslistheid de aanval-

len Ar, .. elke op do mijlleigenl\ll,rs ge-
maakt .....ren eo verklaard e , da,t niet.~
eerliker on ernstiger gedreVf'n werd
dan de Randinclustrie. Bij Jegde voot·
al nadruk op de bewering, dat gePD
Chinees ooit Pen blanke h..t '>rood uit
de mond had genomen .

Hij weet! er met klem op, dat de
wanvoorstellingen deT Liberalen de
hoofden cl!'r, Engelsen haddén vergif-
tigd, ....aardoor aan Chinezen nooit
een eerlike proof .....8 geg ..ven.

Do beer Lionel Phillips wide te lIJ&'
loven, dat de tijd niet mf'el' v..raf was,
dat meer bevredigende toe.stanlt_
zouden bestaan .

. RI.IKSRF..GERING li!N DE 'I'R.A~S-
VA,-\L.'~ NATl'ru::LLES BILl ...

Lond"n, 8 Ang.·-ln Pen '8('hriftelik
antwoord op ef''' vraag VBn sir ("hari ...
Dilke, deelt de heer ('hnFl·hill mede,
dat hij telegrafi .... onderr.ook dOfJt, met
betre.kking tot de bill. ..-elko op 3
..\UgustU8 in d.. "Oazettt>" va n 1'r" ns-
1'... 1 ,., .. rd gepubliceerd, bepalendp. de
jurisdiktie van hp.t natllrellpn opper-
hoofd, de natllr ..lIPn kommissaris .m
natnr('lJen hoofd ..". Rij voegt ('rhij,
dat de maatregel h..m van zulk een
aard toescbijnt, dat eij teruggehou<l,en
zal mO<'{,enwnrden \"oor de bekrachti-
ging der rijksrt;gering,

fN. E.'i PITVOER VAN HET VEJtF,
:"/lGD KONL"KRIJK. '

u,ndf'n. ~ AlI~. Do im'""r' Van het
Vpr ..nigd Koninkrijk over cl... maand
.Illli .. laatst.leden l>et!rOf'g .£5:/ ,213,30-1.,
of £3.1l().5.bOI) ID"'" dHIl in Jlllip 1906;
ti.. lilt vo... t...-droog £40,452.331, or
£7,OO!l,369 m....r tI ..n In ,Julie HOl .

DALI'\iO ~\~ C'ONB?LS,

u,nd ..n, 8 All!(.-.. CoOS.ls rlaalden
b",l ..n tot op £81 158. Od.. zijndp <I.,
laagste ko<>TS""g ooit berl'ikt.

"'/1. ~ AliI-! Hf't g""""" m..t de
"r~"r, lf' Bp!f".t i. g..r!'!(eld;
.... , r k 1" wp·d,'r h .. rvat..

',:,' lirl, \IF.'T K411,EW~:R.KFjR;.";
I; ~;It~;(;F:l.D. LoDd"ll, !) AIL!!;, Rf'(l"n ,la.akl ...n dl'

C,oll ......ls tot l:<1t.

8LECBTE ONTVA.""'OST V:\ \t ~t'F-
l'RAGETrES.--Te W.althamstow, eeh
voorstad .,.n, Londen, souden Mige
stemrechUlamea kort ge-leden spFeken
op een bijeenkomst i.n de open IlJcht.

"f:-"'"1~JF.Vr"O A.......lIOJ LEDEN De ontvanpt, hun, drullbij teoourt
\" \.... HTI P:\RLEMENT.-ltoch ll1'l gevallen van de zijd .. d..~ volk.~, ...ns
I'll", h,,,,k nln Bnrg- en K..--l- echter verr .. van hart.elik. Zij wnr!!n
,. ra/Rn. bebh.-n tlen toon ee1l pn.eb- bet doel.,.;t vao .ulerl ..i projektielE'n,
, ~~ "l!Stalliog van .. Ile !IOOrtell ij_· alti een dode kILt. rotte eieren, env~
~ar.n, PO hUD mali!;l\Zijnell sijn _I _ Ten slotte 'II'1.'rd zelfs het spreekge-
t '-zrv, k ""'Anl FTun ,-"""mM 'Nom- s:toelte ..ernield. Van de bij~nkomst
h.mmar !to""'l! mijn ste«la d. ~ Iron niets IaDen en de st-emrpchtdn.mf'l!
·n lt'" i'Mo-kpndals ei.. aner du_ .. _- , .. aren blijde, toen zij nog b{'élbo,ids rle
'te IkJ..... VOOr bet binnnland.-.l4IY. static bereikt. badden. .. ..

; ,I f' r:I>E REf{OF.P ".\M~~\"R
lt \ ....1l'1 }.J~I'R:-l.

'1.I'n, ,.:. .\H2,. ~am~ns df\ mljn-
-, \"\11 d{lo Hanrl, IS ~stRrf'n door

....l!\~r ......van (tp. \-a.k.ll~lf'll t~n twe&-
'" '," P "",la.It' op h..t Enli!;.. l... volk,
·.·nn

, Hl ","'IE"I': f)ln:.\D~OrGHT"

... \'I_: Er worrlr bpwfierri,
,:IJ .... ,.·~· rp.~f'rin~ twN" da.:g·
r.d lATofAn hOllW'pn. dleo Jledre-

'I :"11 W'ordpn door tllrblJ1{~~ 811

1 ttiNj t,ln zllll~n !tIPten.

I I W "('lH~f 1 \' \\" n.ooT.
\,!-'HOVnlGf'\iG

' .. ", " \ /J~ Tw.... hOlldNd vnj--
L,,,.'rr-<IO] zlI:IE"n Z1{"b YOQr

_"Il. ~("(tor("ndf' N">n m.&8.od,
" ,'p cl" Kl\na.alvloot.. ..~Ike

'\11, .....,,- IIjlt. Hi.mnede
:'1' " .. " 1.·:.'ln Ilemn(\lt SlAn de

w r '1.[ .:111 ~Tl 1lIl"UW'" ~bfl'ma.

FlU:-i A \VERELDFEDER." 'FIK

Lond.,n. fl Ang. -l.ord Grey sprak
gisteren tt> Halifax, Nova Broti .. , een
vI'rgadf'rinl( toe Van de Canadese
Club. D.. gneveqlPllr-generaaJ maskt.c
gew~ van de fhe,,' ..ging voor Zuid-
Afrikaanso f\'df'rati" ..n zeide, dat. nJs
die voltooid WIlS, een snkSl'i!volle pogin!!;
kon wnrd ..n verwacht, om allo zeli-
"-turend .. be"jtt,ingen d.'S konings t.e·
f..dm-eren.

Graal Grpy ,w.,jtldc "it ov..r rle ·we·
dprkerige opoffering, owL ...plke <1 ...
Ilfgevaa.rdigden op de jnngst'<1 imp"riule
konI ..renti .. bezit'ld war",n,

SCHEEPSZA.K.ES.

Londen. !l Ang.·-·.-\dlt ioqwtloboot
TPrnie.leNl .... rd ..n beschadigd bij ,je
mobilisatie der binnenlandlle vloot. De
betlehadigde V8Brtrugen sijn o' ....rge-
br ... .ht. n..ar het droogdok te Ports·
moutb.

-,--. -e-

Te G_,. eli ïP b~ gehele diatriki,
"eent grote veroutwaan1iging onr het
IChoneu der opmlltÏDg 9&0 de Georp-
OudtJboorn lijD, 'el!' dit ge\"oeleo ben!ikte
bet toppunt op ee!! der ,rootlte till lIIe.i
K_tdrifli~e "orga.bri.ngon, biet ooit ge-
houdeo. !.

De Algemene tl!oa will, dat na 11,0
lang .. acbten en, ua herhaaldelike be-
loften, DMailtigd ~r de _lite 'miGiater,
de een of, lUIderebiuoU. ~ ia het
.. erk' ~OIW geiltel~.1rordeo om de lijD te.
.01100180. 1;[eo 1IfU ,a1",~ ',... ....
voelen, dat, boel"u1 bezojnip.g tau Uloet
word'lD ingevoerd.! de toeIW1d van het
laud bet, nemen U" sulb' dtaau_ mut·
regelep al. het dlljm opbpBden van álle
publieke werkeo. old ncllivaardi,a •.T~AN1s,vAAL.
DoDd~fdag,8 de"'" werd te- BoWw",

laet voorIopil( oodtlkoÉlt in de zaal' te~eQ U~fl1J~PIÏIJ~;;JIII1
liIclntyre en Bal,rf, ip Y;\fband. met d.
dynUl,idllAoelag dp het Kilfeil. botel op
12 J ulie, jle.Joten: ' .

I4clutyrt! werd i ter Ilr.i:&itlioJ;: '\TeT-
,..eUlo op de bMcbul>1igill~ 'IlIUI 11IO()rd till
Bai'rd al, moorplielltigE.

Naar uit JOIlanIf~bwrg. op 8 df'ztlI', ,werd
bericht hebben qe warkltoillieroll hét
werk gtllltukt in ITerband md het 'ver·
bogIIn van de tllliO!~ellvoor pl ..... raimte op'
de mar i:\. Dtole ntutrf!;gel 980 Vtrbosing
werd ill,.eyoerd utn d'e ooko~kD der
mOl'gen vei1iOJi'D i .an de prodDkl8n tt
deltken. Op eeo: vergllder1l)g door de
tDinieren gebouden werd beeloteo . een
politiek V~Q tijdelik nnet te volgtou.

Uit Nylm-oo. wied .oP 8 dez"r gemeld;
dat aldaar 15 katN~1Inn de Watebi 8tam
beacbnJdigd 8tond~1l -ab mo()rd, jilepl~egd
tijdelli de oorloll op a b06rttU in bet WattlJ"-
!krg distrikt. Vo!jtenl dl! getuigenis bad
den d6!61lb.>ereo zicb versoholen i[I, fl(jQ

bosacbtig gedeelte eo ",erMn zij. vert'adt;r·
hi: op e..n afgetproken wk"n door de
kaffer. a,arvallen 'en v~rmoard_ De han·
den der vcrmoord~ werdflD afgelUeden
~ aan' ~n ttlf'erdollter overbaedigd. Hot
vroeg.re bo.:.fa der Jltam "'"tl bfloTleDdmt't
d. EngeJaea, ,oor "':i,,hij verkenningen bad
gedaan. '

NATAL.
Volgens bel icht uit Durban bet:lrnegeu

de spoor_gout va~gijte" ill de weakl du-
di~,,"d,, 3 A ogullill8, '£35,066, zijll(le e~D
v. rmiDderlDg UD £3,06.5 'l'erg61e.kell we.t
~e o",:er~en8tem",end{l .week vali 't vori;
Jaar. '
, VOIl>:en8,ti.. jaárlikl8 lurouu>, door' de
burgelneulerillgedieud, waten dil ultflann
voor heL j ....r, ·lo(HIbdo tot IJl JIlI;e,
'£504,000 tt,rwijl du tII:min;( :il5,91},6-l1wu
geweeet. I)" ....rtie""" tfflJgil;volge van
braod hAddeo ~"cbtt .£6.445 bedrag<!ll:

Het geraamt". d"t oDI..n~1 in bQt boe
lang. bet etr""d gevcrnd.n werd, wl)rot
tllOSgelvufJ (h.t te' zij ... Tall de beer E. K..
FI.lober, g.W&zot! belftt6Niudnirekteu,r "&0
de "EasL Loodpn .uaify N"w.' EeD
plaatseht i><'NIIl"O beidt de o.~rblijfael.en
vaD de kleer.", ~rke"d aLt di~, wehe dOOf
de heer Fletcher, 'gowuonlit gedragen
.. erden .

, I· .

TralslaaJs Parlelllal
(Reuter-telegrammen. )

Protoria, 8 A.ug.i-In de middag zitting
van de wetge¥eudu ráad V!;Zl b"dóD diend"
de beer Andr~w JOu\'ston et:b p.:tftie 1.
""n do Pr-eioria Illuoicipal:teit vel'Z();lkeude
om meerder macht. .

De heer-J. N. &Har gaf keIIDIa de DUll) ~~!~~~~~~~~~il~~~~~~~~en kwalifikatie. "aD de deU·uDdige, bé-1.;~~b~fiLM~~~;'::~
Doemd in verband met ko·operalie'e ge·
noot8ohappen, te IUUID vr&j{ID.

PretoriA, 8 Aug.-(R.)-Bij de be-
handeling van bet' wetsóntwerp op do
tijdelik.. aanhoUfling van ingevoerde
kontrakt arbeiqérs stelde de, heer R .
L,indlla-J eeD amfndement voor, waar-
bij voonrienin« gemaakt. werd 'nIOI'
voortz.e~i.ng van: de arbeidawetten op
ingevoerde arbe~ voor .ulk· 'eeD
tijdperk als de ,pvernéur zal
len. De heer N_r '
amendement, echter
deling werd.

De heer ~lde 'foer para-
graaf 8 te . Dese paragraaf
had betaliDg
kosten van de"r,,,;! arb~idlm1l.1
"oor Irekeni in'VOI!'1'tien.

Sirl ~eroy
eD 1161de,dat
den te



+,

- -. '", • U nit CIIItnn"'_, mj "...
~ Dr. Sanden'. lA3tl!te '.

Ofti' ELKCTRIClTEIT,
.U.tl . L, OUItnIIl\ de il

. II1!PI!Idi~ en hllj ... ~ ,.,._Ilg ftD ..
llbeoma6ek, Rllj!plJD, ~iw MI I.e., *
.... Zlo&'tf!b, B'flCbte Spt)'l¥ertmlll!' ••

• BardHj.ï'beid,Ztoo ....... nku.Zwai.- •
.. bl Bug..... ...
: br ISru Ht ,"aat. ktu, nu.. :
: Hoa ....•.•. _ .•.== _,
* r~ AdlM _ _ •••* ~~:..~ , - _ ..' ~
*_ - ~_ -.:
;*
:: &A.rjjft 'PMdig o] liJmt ulj I :

iDr. I. THEO. SAIIDEI, .:
t U, PUll STIlAT,wml •• :

••••••••••••••••••••

EEK ZKKERHEm
E:KN siekte overkomt (iJl8

allen Vl'OegeJ' of later. Dit ÏJJ
een van de wejni~ dingen,
WMl' wij met absvlute seker-
heid op kunnen rek~nen.
Oelillia heeft em b&nll'

hartige Voorsienigheid mid
delen binnen het, bereilt van
allen geplutBt voor de nr·
lichting en genesing van lijden
en !liekte. Indien dit &0 niet
ware lIOn het. leve. voor velen
aan on. een Jut sijn die lDbt
moeite gednlJm werd. '
Er ia IIlOplik geen _ .0

,.;jd en aijd bekend. en wij
durven llej[!gcn wordt. 110 ge
6erbiedigd in Zuid- Afrika in
ftl'band met Geneesmiddelen,
ala die van LENNON.

De heer Lennon, wien. por-
irtit hier boven wordt ~.geVIlD
~on over de t"ijftlg jaar
!teleden in Zuid AJrika echte
HoJlandae Medicijnen te ver·
kopen, en lIedert die tijd i.OI de
't'W"kcop VVl Lennon's 1101-
laDdae Medic.ijnen vogrtdu."tII:id
&oe,renomen en ÏJJ n.11eaorm.
LDNON'S HOLI»lDU Vs-

DI(1I1." áJn altijd bétWIci
zij !lijn noon unKl}ul1elld_ Z~
WOMen kla.arRemaakt doo? 61'·
nren Iklheiltnndigen in labora.-
toriums voorsien van de nieuw-
.te en meeat doeJtreffenda
apparaten. De beetanddelen
wOMet> &ller lIOr'gTu·ldiglit uit-
geaocht. en op de proef gesteld
(n niets anders dan het zuiver-
ste en b""te wOt'dt gebroili.

Niets kan .te R08d sijn in
:Medicijnen. Ret is mej; aJleen
een verkeerde suinigheid. maar
abeolaut onv6J"1lntwoordelik, om
goedkope en ge"oDe Drop
rijen tel-oebro.i1mn. Denk erom,
da~ een :Medicijn kan betekenen
het ve1'll()hil ~UlI8en leven en
dood en gij .ult eJ:kennen da'
noochake-likbeid van abaolnto:
auiver-heid. nauwkeurigheid en
kracht in het Idaarmaken V1'.1!

Gene<Wmiddelen.
LENNON'8 HOLLUDU M.I.

.DICUJaII hebben de proef van
de tijd~. Vijftig j..,.
ia een lang tijdperk en L&JrvoT8
HOLLAJlDU Mn>lCUlfD worden
al die tijd verkocht, i'eDk oena
wt., dat betekent en welk een
enorme hoeveelheid lijders r.ij
hebben verlich., Bedriegers en
.ij die ML! anderen het gelool
un iete opd ringan ·worden·
spoedig bekend, .:tJeen de abllO-
}nut echte kOllden een univer-
sele populariteit voor over de
vijftig jaar band.haVI!.Q.
!AAt u nooit overbalen de goed-

koopste medicijnen te kopen,
Koop aUijd de beate en om de

aekerheid te krijgen, d.at ~ij de
beste erlangt., mn erop. dat gij
die van LENNON verkrijgt.
IAat Il toch niet. afscbepen mei>
enige andere.----

TE KOOP
ENIGE duizenden sterke en ge-

SOlIde Limoen, Naartje ('D Zuur-
limoen bomen, van Ye~eidenc
1!OOrien, geokkuleerd op de meest
beproefde wortel tegen ziekte. de
lDee8te bomen zijn zeer 8ierk en
enige dragen al.

G. J. RETlEF, F. ZOOD,
Kerk St.raa~ \\' ellington.

SOMei 1907.
--------_ .._---

..'Bomen Te Koop.
EEN grote Voorraad van de

beste geënte Vrucht- en Citrus-
bomen, ook 'een kollektie van
beate PriëeJ Druif, eënie sto%Jten.
'l'erkrijgbaar bij fe welbekende
boómkwcker,

S. W. JOUBERT,
Boven Vlei, Welliugtoo.

ne·u
Miln
diena~ h~)~~.~~ea··'_e ....
teraard ach~ .bli~
crerledeae bad ~ .mug
die sich om htlm .oeItOlllJR8rde, da.D'
voormalige nQOrmjniater" ~~g Bq!., .!ID
de eigen.... ftll iMt Amel, ,de h-.r
De Jong, aan, w~ d_ .dIM'
an die dé gehele ~leehtigheid..
heeft. Een paar alen sat·
met de hand, TOOr de ogen bij,
.. lsof hij bad; en.roor de• mt.
.-erd, legde hij ~iD b'.
klcd.eren, ala om~ die de oYerledeae:'
mede te g.,.en op .ij~gr~ re •. " . " .
of er een onste fellkhe.id baiaat of.

nietr-oilliterielik . ja wel het gelOoI
daaraan. Ook een oplDBlling van het"
probleem!
zn reed dan wq1dra tk) kleine atoe.t

de be~plaata op eD dhlëg ~~
stoffelik OftrIICbot TaD de Koreaan
een •.Ige_ne gr.fke,lder. Aeb~ .
baar gingen alleen 'Z .•Eb.,Yi-S. aDg&l,
de heer De Jong eD de ~~D1r90J"·
diger det'" "Ni8\! .. e:,Ooorbl." op a.
k:iBt lag een 'pal~"k met tiitte.li
paarse bloeme.n Tal\ Sang S!Il met Mil
... art, _t lli'h-er afa-rt Jjn~ daa~n.
dat .... een Hollanil. opechrift dJ"Qeg:
"Rust aacht.". Doo;r d.e heer De JODg
"88 "en tak ...an ..'kte en Hl. bloemen
op de baar gelegd. ' , .

Geen tooepraken natnurlik. 111 de
diepste atilte .....nwoig b~ gretige
graf de buit.

Toen barstte de eensame, wie men
hier !rijn niend, ~nda .ijn :-rad.erl.. nd
booft ontnomen, lil ee.n luwen laDg.
durig .. enen uit. En llicb wendende,
alsof hjj het ontroofde terug wilde" lie-
men, bultte hij oYer de grafkuilrand,
staarde in de diepte en wilde bet graf
niet verlaten, tot men hem eindelik
daartoe bew'oolJ.. Met wank:ell\nde
schreden en' gebogen hoofd, liet JH;
zich toen op d" terugweg Jeiden, .

De aanweeigen waren &eer ~etl'Olfen
door deJle aponta.ue uitbarstlDg Tan
amart.

De een ...oudige plethtigheid "Was
spoedig, afgelopen. ~t trok a&ndac.ht,
nat Sang Sul twee malen ter zijde op
de grond spu .. de: eerst toen de stoet
siob in beweging .ette, later bij de
terugkeer, en ditmaal met Illiebaar en
kl'eJg9rochel. Ook de Ot\de Grielten
apu .. den tersijde .an sich af. om een
onheil af te .. eren, en dit gebaar, dat
oerst ""en erg neemd leek, had biet'
klaarblijkelik betekenis tot het ....r-
jagen van de demonen, waarin Korea.
nen sterk geloven. .

Edoch ._ wij geloven niet, d.t CT
veel demonen te verdrijven waren yit
het vreedsame lommer der hoge Ilo-
men, .. aar-in duiven koerden; of .v.n
iie Ilandplek, waar de áon wie daar
I..gen omhl)()_g ging wenken. -. . .
• _ :•.•• Wf!CiQ.~'j

.. \,
;'I

....,."......,:-

Een Herhaalde Stori,.f
GOf'!<!...flie~wa kan bérha.cld .. orden

en als het t.e"e&en ia na een Terloop
van tijd, .elfs .Is wij geaaneld bad.
den bpt in 't begiD"te gelooven, ku:n-
nen wij veilig ..-n~,dQPr de waarheid
daar9'&n nu aan te.nemeu_ De volgende
....ondt'rlijke onrup-TÏ.nding .... n een
Wood:rtoek m.n wordt be,,_n n. een
jaar en lieven maande',n. 00 de lMe
.Tnni 1905, J16ide de beer William A1-.
bertijn, va:n 20 Pagestraat, Wood .•
stoek : -"Ik leed ëe.rfOt aan nieren.
kwa ...l in 't begin nn 1900.. De nijnen
in miin rng "Waren aoo eeherp, dat ik
dikwi,;&. niet kOD locpen ~en8 hen.
Mijn hoofd OI:as duiselig en acmtijdJ!
kwam er over mij een .... k en uitge-
put gevoel. Dit ging soo voort voor een
ls ngen tijd. Ik kon ~een verlichting
vinden, .. I probeerde ik Tertoebeidene
middela. Nogthan8 ried men. Wiehahn
Tau Pa~estraat. Woodstock. mii aan.
om Doans RUl'Wijn Nieren c>illen te
Jl:ehr11ilten. ,",ut zij wiat. dat hpt .-en
goed.. medicijn ,",Jl. Kort nadat ik
een \ I!ehrnik Tan hen begon ..... 8 ik
jtt'hpt' I mj nn rnzpijn, mim boofd
",prd h"!ri",, I'D de d'tir.eli.gheid ..n
flamrh"id T'Prdwen.t'n." op de Sste
")I'pbr"..ri 1907 (een jaar eu tIeTen maan.
~"n later) I!l~ide de beer Albertitn:-
"Tk !'en blijd .. fe ~gp:pn. oat mijn e:e-
sondbeid ~04'<! ;.. pn dat, ik nO![ ~n
mo<>itso ~phMl hob.; !!edert ;10: Doe n8
"RnlZpl-in !'iï..rpn 'Pillen lZeb,ili.lrt... Ik .
knn mijn beroen aJ" noot"t-bewa.aroer An
DII"ht-wnnbt bii de li( aaf)8t,ad "1lOOr"'AIZ
pakhtt~~n g""<l opvol,"n. lSond(\r eeni~
o"e:emak." Tndi",u de nieT!!ln z......\:
"iin An ~! werk heb~n. .Hn IJ;;
niet in .tll,8t "pt "rie·z"n, 'lit h"t, hJ~r
tp ~niv ..rp". nit n,;e-II11UT" .... 'rlt nllar
d .. vel"S<'hjJl"nii" """,len van 't liehllam
I!p,'lrlll'"n ..n in d .. !!pÏ'f'rt'n en ,JAd.-n
~ebracht. "IFaA' lij in lK"herpe hi~tAJ
vorm;'!e ot_ut i"", vP'BndArf!o. di .. 't
~J,,(,!IC'h ""iirlP"" "0 sl'lu.'lI, ..n ..u 'dê ~ke-
lill;El rhf'l1m8"tip1ce nijmn -roorll3ken.
"Oonn. R'"rni"in Nierf'u Pillpu lOll.".'n
hpt gekristnll{'(l,rl.. nrio-zl1ur OP Ipn
hplppn cl" ni.,r ..u om ., nit lapt l!YIl-
t_m t"" zni ....rpn. Zij !reT!.'n k.......ht
PU Dir-uwe ~nf'r~j~ AA" dl!' nieTen fin
vl'r~,()ker"n ons. d".t, h ..t r,riftig" nric-
"""1' (ln epn l!:..rt'l!:eld.. 1'" uaWllrlf'lte
....iiM nit 't 8Vl1U> .. m I!:f!'n~"""n _,<if,.
DOAns Rnlroi.in "'i"rell PiOen 1I"Or<1..0
""rkocht door ..Jle apotJ!,...)(t'r8 P'l ..nn.
k..Ji",... of di~f'Ct ... n d" ]l'OIIt~r-MCClor.
"tn ('.n.. 58 tAlOp!!h"at. K~"I>St",-<i
(V.K. RlIq 1.297); p,rïs :t.o. M, oer
d"""jP. Znrrt '''''oor d ...... ht .... Jloftns
tp kr;;vpn. de.etfde als de heer Albet-
tijn had. ------------~~----

EE:-'- Dn OdDS1'E B.ESOHAVIN.
GE:\.·-·Te Athene ÏJJ d_r dagen door
prof. l"obtis eeo seer belali"grijk:e mede-
deling ~edaan over de vandatea. ge- 11II~~'DlWQ
daa.n bij de opgravingen te OIympië,
"'aar het z". g. paleis .~n N68tor werd
aan het licht gebracht. In de kelclers Lëwtcll4ewre.n
van dat palei!! zijn k:lei.ne potjes en
lnuikjes get"Onden. ..aarin gedroogde
vijgen, gerat en .ndere gra&DIlOOrten
geborgen .. aren, die m'DlItena 5,000
Jaar oud ~~.telI. weaen. ·Het. nat_rk ,_",,,",,oo ...
ta aan.lenJik klemer dan dat, hetw~.k
in de bouwvalle.n .... n het pa'ieia vaD
MinOII op Kreta 1rerd p1:oDd8ll.-
("!Ii. R. ct.")
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Iolii"!0' .... "-
....... er doo_r pe ~ .
kaM. om mgen_ ~ -"'_.'
JlhiJruidorp - blJY_~.
_iling ....an p;roIId. ~ r
sM ~.,..n bod gekamelI, :ve ..ÓlltiiQ:,.
...n ,,-arpn te hoog, om
ken ....0 grote som geld..
dan nog geld te beStedeJi
~lllj.( van _ter, terwijl het 01lJlH,.
"-iL', 1)( water .au kunnen .nrdita ;tjer-.
lo.r,~~D. Terwijl in 1l~ -~u
.I,,·hts gt'sproken ,",r~ van de .e.~
hkIOP"I, om het da&l'ln genClflJDde ID
·hil"dpr"tie te DemOD, kon !!preker
....W'lv .. met mjaaoedijr;beid ateaJáim,.
D.,~l:l.beer PBl!11t»lros .,.. ~

dat. I" ... m .... r sulk een bel.ogr!jie
", ... k als t.an~ II&D de orde ... "_p~
lt<'n wer d, hoe meer licht dM1'_~
'",S!''''IU werd en hoe meer de rese.
"n~ ,'(>n leidd.raad kreeg, WIl _ •

loand,·len.
""'n h..t lllIIeodement door de ....

b< e- r l'l"ao;scW! voorgesteld werd, ovv-
••'oknlll,tig een berilnit VIlQ het KOII-
Il'" van de AfTikaander Bond, dacht
"i""ker. dat de prij. un &1. per _
~"n een hillike prijs :.. _ N. <te p-
h"·,d,,n uiskUl!6ie wu hij echter tot
,,'n a ndr-r insicht gekomen. 'Daaruit
h:.. -k , dat de Kalahari een Y~ijD
'" "Tl dat grote onkosten door de ok-
knl','<,rtlp," sullen mO(lte~. worden ~
m .•~kt, om .... ~r t-6 krlJgeJl. Hij
m,,'nd~. dat het water op 80nmtige
ri, k k eu <lf'< Kalahari zeer 1110eilik te
., 'J~pn sou "ijn. soms kreeg men

I ".1 ''''11 paar honderd voot geboord te
h, hl,.,n wnt_ter en moest er opnieuw
)!~b()orrl worden. Had men het dan
"Iildpllk ,>eum&&! sover gebracht , ·.dat
mpn hr uikbaar wnter verkregen h.d,
da n moest. e n weder andere onkoeten
~em~J\kl worden voor het bonwen nn
.. -n hill', "0.. Ale het amend4llDM!nt
d,,· ~e ....~igd sou kunnen woi-d81l, .dat
",,"'" ~t'VTa.!lJl:d ""!'Td, de prijs 110 l.-g.
m•...:.lik te stellen, in geen ge1'al
h<,.:pr da n 15d. pe. morgen, achtte hij
s n k.. ""tpr. Liever nog wu hij _.
"'Il, dat de regering die gronden lOU
Il,tgp~pn op de Toorwaard.en van ,h"t
\T1"'I,(Pr best ... nde IJtehlel, namelik,
mtsl u ite nd tegen betaling Tan .~nt-
~e'r1 pn orfpacht. ~ker mndl1l:diI
m-t te se!t~eD, dat hl; e'r het meeet
."or zoo siJn, om die gronden geheel
on a I sosteloos &a.D aMlle blanken t4
Jlt..,.~n.

DO'Ed. heer STR.ACHA.'(' dacht, dat.
hpt go.-.! 1000 sijn, indien ~ regering
.... rst ond"T'CO{>kdeed en uitvond, welke
dl,l"n h"t heat geechikt _NOn TOOr boe-
rv n , om daarna de grond in plaaUen
alt r~ ~eVQD.

II,,: a rnendem e nt 1IN>rdaangenome.,
w-aarna cle motie, _18 gesmendeerd,
aan"enomen werd.
n-.lUHlGING NVOER.R~ OP

VLEES.
[),. Ji'.<I. beer MICHA U heropende

hH PP 4 Julie verdaagd debat op de
....;gend ... motie, yoorgesteld door d.
-"1. hf -e r Du Toit: "Deze.Raad is Tan
gevo<·l"n, dd bij onderhandeling me'
ol,· .l lId..re koloaieën van Zuid-Afrika,
n-r ,llliting ener andere tolunie, de
"'I(erln!l;, met het oog op do grote flIr-
""~'rdl'T:ng VBn levende haT(> in Z\tid-
Af rIb,. de wetl8eljkh"id behoort t..
0v.·rv."geo, om het bedrag aan invoer-
r ... hê op vl..ett of vee, ingevoerd nit
ander .. landen, t-e verhogen." 8p~
kpr v-r eocht bet d ..bat opnieu .... te ver.
dag .. n kit Donderdag, ?'J ."ngu.Btnll
•• nstaande.

na
Dié( ..

dtdé~
n..Eel.groo6 .

t1NIaJ'.
de.~·~
V~. 'eIe, !I.m, . .-:' . '
.. a de '~-n;Q ·... lI!elicel1tieerdl&
twadel ..... ;'-onIen. ~.I)JIl",
. elk. Jle.I'.SOC!ll; die ~q, PUr

had,. in, staat- g~eld •
om wijll te' 1'érlropen .~. ,1108,,1;;8,.1
Aall de Zolld;apiÏviel" én :ie Geof.8'6~

ala te (lnáaf~;'&iliet, kon ~iI
op de ,leine . l!C)i.Ul wiju ~n, ;en
zou IIl(!O' dft. volgém deze biJl, "bif
kleine lTI:Nt; namelik, per' 0\ ploml"
verkopen ~nne.. W_ Qt biJ.U&.tot-
genovK ~liooDiieerde ha~laanf
.~la men mgen 2d. per bottel Va.n een
boer wijn kon ·bHomen. 'dan JIOb, men
goon wijn,..n de haDdelut kopen: .
Het -IF.. dw¥llhejd o}n t.. hewer-en,
dat, .men gooD wijil in kleine kis~
goedkoop :lton verkrijgen. ,Ahi 'oe .hOC!-
veelheid apirit1.1tl in de" wijn t...:perkt
.. erIJ door, de bill, dan, was het mot
110 efg, DUlaT de bill liet boerl>1J kie om
zeer .t«ké wij_n te "el'kopen . in
kleiDe k ... ntitE-I(l·D. De tnen!len ,iii!-
daardoor het .meest· .,Ilden lijden,'
zc,uden de Icleurlinga r.iJo,. die goed
ecuden lIOrgeD, dat. &ij ebl! .voorTaa<l,
nn de boer kregen. Hij had ..oore!
jS.mmer met de kleurlingen van 8te!·
lenboscb en Paarl. Voortgaande,.
'h~ spreker venJCh6.Ïdene uittrek.
lIeLl aan uit. 0011 brief iD! de ".Argus"
door oor1l'. Weber, van 8telleoboach,'
it! een treurig t.o~1 ophing n,p ..wa.t.

S~en bosch zoo zijn al8 de maatregel
tot .. et werd. De bill .aII vaag en
dubbelzinnig. Volgene, de tweede
Idau8ule, son iedere wijnboer "rij 7.ijn,
OlD wijn ",n zijn "agens te ~erkopen,
ja, een boér zou een wijmrinbl n~st .
een kantieD !ronnen openen. De 1I'1Jo-
bOeTen wudten al ltu." slechte .. ijnen,
dit> r.e niet aaD wijnhaJidela.an kon.
den verkopen, aan de ongelukkige
kleurlingen 'Verkopen. De eerw., hoer
Weber had verteld, dat de kleurlingen
te Stellenbosch jammerlik veel dron-
keo. Hoe andere WILS St6jlenbosch dus
dan andere pJa.at.sen, II'ur men min-
der kan~ had om .. ijn te bekomen,
Rij ,..ist nn een pla.a.ts nabij M0S86I·
baai, waar we.re firma bonderden
Y1UI klenrlingen in dienst luw, maar
er "1I~ nooit enige dronkenschap on-
der hen. Hij ,telde voor, da.t de bill
houen' over ....... mnandeu zon worden
gde_n.

De Ed. b....r H'GIL''-D.U ..L sekon- ,\ a ugenotnen. deerde.

WLJN.VER.KOOP BILL. D. Ed. heer BELLJ~GAN reitle,
J)p.lAl. heer GRAAFJ' steJde de ti-.- da. de 'rorige spreker Ii.teeds .. gereed

<lt> I..,,,,og Toor 9an de bm wt machti- ..... om een lang~ toesPraak te hou-
~Inl< van Yerkoop va.n spiritl1alie&a, dien ~n de boeren, als CT iets voo.r
.ond ..r licentie. Ter toel.iehting _ desen werd gevuat!;d. Toch mide de
8prpkf'r erop, dat volgens .et 28 'TaO ed. beer Wjlmot steeds, da.t hij een
J!'<i{J, wijnboo.ren het. recht hadden Yij.n 'ffiend wall vun de boer. Dit "':ui echo
lot ".'n hOO1'eelheid van niet minder ter nie. 110. Spreker herinnerde zich,
dan ; gallo... per vat te Tf'.rkopen, boe d.. ed. heer Wilmot in het Yerl~
zond.., I;"..ntie. De minimum hoeTeeI. dene in het hoi., hu4 verteld, hoe de
é,,'itl ~'lL8 <'Cht.-r wat hoog gesteldt boer b",ndewijn moe.;j; makeo. (Gt'-
,,-..Igen. het tane tRT tafel liggend ont· u..'h.) 'AI .. echter tans gevraagd, wercl
_rp. wilde men da.nm ..-jjnlloeren om ieb in bet oo!ang mn de wlp'lboel'
1",1 recht geven hantiteiten ~ Yer· te dot>n ve:rzette die edele heer zich
kOp"n in ..aatjcs van niet minder da. .t('tld,. daortt'.gen" .
4 i(alloDs o( per ongebroken kist, Riet De Ed. heer POWELL zeide, dat de
.llnJpr henttend dan l~ erkende ed. beer Wilmot r.eer teil gun.ste bleek
k..-art.. De Terbruiker zon daardoor .... ti.. L •

..a.n d.. gelicenti.eerde ri".U& een '....·n-nad"r g"hracht 1FO'rd..n tot d. pTO- ......1.......... Hij wilde er horn echter aan
dl",<,nt. n.. bill .... terdege bMpro- herin neTen , dat dese bill het 'roor hen
kpn In het lagerhni. en had de etenn noch heter, noch erp:"r wn maken.
,k, "·gering. Hij achtte dec.e bin dan Wat. betrof de 8c'hrikbeeldeo, dat
""k '0 biUik, dat hjj sel&, dadlt, dia' meDllen, zoals la.ogs d.. ZondaguiTi&l',
,j.. ~:d. h""r Wilmot ze aou .wunen, slecb

f)" ~;'l hMr WILMOT: ~oon, ik ..-jjnstolLkfln gingen ptanten om -
Aal ni..t. t... wijn te [1L8k.en, geloófde Blrekcr,

Th· Ed. b""r GRAAFF vervolgde en dat, &JM z!ltn ht't 'tWll, wasd it ~
/k"k "R t de ''Tees "'a8 uiigesproken, gehe1l1'9D _el '-on' r at ese we
I werd aangenomen als met deze wet.d' wlld(' de klfluriing misbruik knn· Wat betTOf {le .....t.uigenis va,n de h6E'r

n,·" llIak .. n Tan het privilege, om Yijn w..ber C><'n ';;;;n, VOOT wie spTekeT
lo- k 1: "nfln verkrijgen op dOEe wijlle. groot ':""TlAkt bad, ,.-eige.rde hi" eehtel'F~ ht ... diemle men te bedeDkell,' dat f" •

· r ". ,·,1. hottlp·stur"" besklnrlen • .-aar de getuigeni.~ vaD mnreie lHrr-Vormers,
d.· i. "lJdinl( kO'n vprkrijgen, wat hij nlA.tjghoidslui en dezllJken aan kI n~-
h<-.c'Prd... ."nderen ..-aren tegen de lU4'n, ..n wo bij liev ..r de getmgeDl"
1",1. 'lit H_, dat zij dp hand ..1 in in- heboon vlln onpartijdige p<>",onen, zo-
~"""·r..jp ,.ijn ..n zou belemmeren. De al~ m...glstraten en veldkornet~
r.: !,,,"k.'rs van wijn in dit land di ..n- 1I>n. Van dezulken had de
>I_n ,,·ht'" minder rIlkening te houdeD <:od. hoor Wilmot gpen retu'igenïs,
,.. , .I.. h<-Iangen "an invoerders van gebracht. Er was geen twijfe aan, dat
i'·"'.rdlindSll .. ijnen "Is wel met de det:e biJl het resnltaat .as van een Be-
, .fI~CI)':"'·~nten van b .. t .. igen land. kere ooweging dElr wijnboeren, namo-
/1.· ~ as t~KeD het belanp; der induII- hk. om ujtstekende .. ijnan te kunnen
~: ,. .tal pr r,...ds lOve....I moPilikheden verkopen onder de naDID ran. de ma·
"I I. ""e: dNzel~ .. !l;elf'gd werden. ker. De hero"mrle FrBnse W1Joen Wa-
: I,. 1'.,1 h...,r Dr TOfT ... lrondeerde ren niet het produkt nn klein" wijn.

",.. ·,,·~·I.en .. .,..,. "rop, dat het pen boel' ..n r:oals hier hilt geval WI\8. Als
.' -, _e,..r .hO >djn ~nor d.. pro<lll- de he~ ..ging, om uitstekende wijnen
' •.. " ,,,,k "0...- ue v.. rbruilcer, indien te verkopen onder eie naam van de

u, I ~ 'I' L""'rp ..·..rd aaOjrenomen. maker hier voortwerkte, WD h$' tic
II.. ""." "nt en de "C'rbrlljker oouden wijnindnstrie ten !:e"TSW' bevord"T ..n,

,'r nadc', tot ..I!utar gt>bracht Onder deze boU zon de produk',te VBn
.·n ,."" du. d", ffi,dd .. lml\o on. ....ij'Den ala -Drakenstein on H'~rmitago

"rd'·n. D., bill ".•~ in 't b... ten y,ecrste worden ..angemoe"l',;r! Dat
,j~ ,,'ijfJbot-r~n zowel ru. 'rao kleurlingen door dt>ZE! bill l!(J1].:j"nwO'r-

• '•.'IIt·rf·IL Er wa.~n meD~n, dip uen gedemoraliseerd, Wl\8 31~(":lt'" t'en
.., • '" ·~·i,,,dt.· MJ\ h.addeo om r,even schrikb<. ... ld. De biU Plo.u, zoalll ~,;rewl,

' •. kupen: zulk .. ·pe·TSO" .. n I!OU. qe wijnboe, ..n de grootste aanmOt)(li-
, "I "'--r d.", .... bill aangenO'men ging geven. Spreker ZOII de twOO?o
'.'1 .'.11 bij <,<,n l!'","eelh ..id Yall Telling dezer bill !!tRIloen ('n hoopte hIJ,

kun nen k.op<'n, t,pgen ef>n dat ze oll~ewijzi~d EOll worden &AU-

é .... kop,·r dan van de middel- genomen, daar. dp marigheidspartij er
II, ".t, "('n on'cM"I ..like bill. in he~ III!l:erLHIJ!. rf'Od. veel a:.n ge-

", ,'.' "'t I(rrote "!'ThetA-ring voor klrnrl had.
,' ••. , "n v.-rbrltikp,. ... n dlls nok Dct F..d. heer ROSS feliciteerde de
.,.. "",I.',,,· ..n in ;t algemeen. F..d .. !leer Wilmo.t met (lien~ oratorilJ8e

IJ "" n,w'pte 'prpur, dat da bill toospra&k. (Ge-lach). Zijn edelo vriend
• ,'I"I! B.:.nl(enomen. had, o.nder audere, gezegd, dat <le
, • !"'T J. :\. P. !JE \'ILL] ER.'! mat.igheidspartij t.egen de bdl WIUI.
,,' ~ IIiJ "'«1 in t .. ij{pl ""rimerd Dit' 1II"1U1VToomd, ... alll twee VBn dil

,,' 'lO) .Ill .....t".ontworp ~Oll' .tell. lIl.tigheidskollf'ga'lI vaD zijn edele
.' ".t. Wall[,...., hij f'<'ht.;.-r in ni.'nd (d" her ..n Wood pn SIBt('I', le-
"'': nam, dat l!.et b6!l';inl!e1 dpn van 't Illgerhnia) hadden. \"OOr !le
. 'r~t' ~!.(r! 1Il<'t njp~1f i" on in bill gestemd. (Oel&cb). Nadat zulke
. 'I"!lp "'N ""hfl<i"jjk hi'Cft g&- mllDn.,n voor de I1lfilltrogel !I:~t4'md
"."" h'J wt hN be-sluit, dnt h.ddpn. moost niemand hf't hem '(~prp·
. lik ,,',~, d..u' bill te .teun,,". ker) kwalik nemen, als OO'k hij HJOr
•." In a:tnJ"< ....ki~ genomen de hili st"md ...

·.Al .·r op h..oen veel wijnbou- De Eel. h('er J. ~. P. DE V1LLIFJ>S
• :' II, 'n """'t om lichte .. ijnen zeide naar aanleiding van- dE' opmAr.
"., '·.It nc ....jI: .. r nif't in ullk lUng VIlD de Ed. beor Wilmot, all!
,t, I.··t J!ev.11 "·U.'. I 0 het du.- &oode d., bo..r h"t roobt h..hbf,n dn
• L,e 'pr"k..r ..-oo"(IP, '!Fa.ren dfl .. ijn Op enige ploll.ta ~ m:ogeD vorka--

· . ~"r-" ...I, om !i,'bte .. ijtw!n te pen, dat duidulik i.n de bill bepaald
',- ., ",,, LIt·hl .. wijn ..n waJ"en be- _ni, dat de wijn moot worden gele-

,", "",.·had.·lik te !>lijn, en ala dq. ..,erd Dit dl!' kelder van de c4l:enaaT,
, .' "'r"n :le ~16jl:e[lh .. id krogen 8~re\er &00 zeIl· niet willen, dat do

, "'" van J .. 1"'{I<1 ~ zetten Wltnboer het recht zou'krijgeD, om rijn
" , ."/0' .• 1• ..-aarToor in .leJJo bill .. iJn ot'er&] te kunnen verkopen, doelt

": ""'rd ~<'flUlak:t, '.()lI IIVIJu _I ..... hij "",oor, dat Il" wijn v..r-
".,." • Tr"tII h..t f~it. ,!at de k.ocht &611 mogen ....ord.·n uit dn koldE'r

"", 'li dIL Ia~d -r uitge- Tan de }"'odocent. De wijnboeren tou.
'., ..... I..'L m(Jf',lik orn onver- !Mn e.r .. el voor Eorp;en, dat de wijn
• J'''''' t.· n ..rkrijll:t'n. doo.rd~ allICht. sou wordeD gel"'l'erd aao Wl.'
· ," r""L klln'(.rnatlge middelen _nate pcl'llOuen. "

'··.!"r~.." Dit !t65Chiedd. Hilt _end_ent nn de F..d, bt"6r
.. '" , ,.~ d•• ,r de wijnt.ooren. Door l\"ILMOT, om de twf'lllde lecing der
.,~ " 7, '" h,·, dll~ !l;ernnkkeliker bifl OYer e munden te u@ltlon, werd

"''''r .If' verbruikrr, om goede, in lliemming gebracht I'll! vllrworJl(ln
I "'Jil tE' verkrijgen ?OOT ..-erkIMrd. .
. ~ ~ c,·I'''uk WM. de "'<'611 .. erd .De Ed. heer WIl.MOT noeg de \"".1'-
·:' .;, ". 'I, d.. t ."ksM peri;enea detin.g.

" < , .. ,,,1,,11 k'tlllnpn lpa.kon Ya" Bij 'rCl.rc:k>lingwl1l'd bet amend,ement
i'. "':....n ,Jt.".... biJl ~ .. en. kon 'rerlr0TJM!D mei 16 tegen 7 .tem.men .
. •' ~' ". k.·nn~ I(""en. dat de wijn- Voor het.-amendement Jlt«imdefi de
" "", "IJn z.eJc .. , ni('t IIOVeleU fI8I'. Ed. kren: Lc:lgan', Wilmot, Sir B.

, : -', .:,/, onl!",..pn'!tf> pet"OI.>n_. Sp.re- 6toc1mu.trom., rP. D. áll Viniers. Itar.
~ .. "'0 ·.'''!.·d"l.>n. d,'\t in het dimikt r.t.l., Rotren en Rur:nd·all.
~ "." "J "''''",v'hll~ wu, alecbu Tegén liet, 1l..me1Jfle1D~ntIJtemd ...n ~Ie
;:' .... ,,,;,1 ""n MPTt.......Jing dPr Bd. b..u: ~, BeUwgaD, IDn TOIt,

,,'.H', ... "ot tOL VPrkooll ... n .(JD: Graaff, Dem~r~. ~etorloll,
;' jo" /a"'liti,', ..... YOCWit.... eIl. 1 ••. vaD Z.Ql, B. O.
~ '0 !"n dl,. l1erll8t M.n wijnlloer.n. . J. N, P.
~I r''f''ht t{4=".~n, om wijn
op ""li "Ip~. alo in de tane (u.aJilNlllj,."
£Il !>dl "PN:! -rnofjl:_teld. )( t"!lfl!!ll,A.l'" ........_." •.•'"'...... ~D&t~~;.It·do.... "N.. t. h~".

"en 1\·iy.oo waaraan.
konden nem.emu,
fI~en overtuigd Villi
SiT John Frost .
doch enOTm veel vrlf,"lO.m

. (h.oor, b.o<lr).
lang 7..att duren
Jevensschet., va.n
mqeten {,,'<lven.

Iitj ver'die,ntle

D(, heer WEBER telde .oor, 'da:t
geklV,cD konIiitee op et maken vwn
ll\Ddl'oóuw ma<"blnerie !besta. uit negen
Ifluen en dat <1& be,ei! FremMItle en
'Tlroll1.IL. leden ervan ~ullon ZIjn.'

Aangenonl&n, ! ~ .
:;\I1l\1UR.>\LE WET lUlENDEMlllNT

W1En'SOJ\"T'\v}lR.P,
Dr. BEOK steldo \"Qor, dat het Ruils

ill komjtee go. op liet; volgende '!'OOr.
Ntol: -Dat ,bet ·komi,_t<ievan het gehel.e
Hlli8 op hilt Miner:alill Wet, .!:mend&-
Illant- . W~~sout.wel'l' Vr. "",lof ~ft de
"'enselikheld te <>ve.M\~jglln van m da>t
",eili<mh'erp iu to ru...r1eD, boven en
bclulJV<l th<?t rroht .~8 be~d ill
.klausule vieT, V()()raiet:tii~g voor bc~ op-
.1~1 v..n .9('n lwtt. rin lii~ pen:ent
op de proltjt.en ~~ rU"__'__JaAI'

g~tI'erkt te ltebbt-J), 'I
\\.&ngeu'Ol!len,
Ret Ruis oopt. fii.cl~ tO <komitee

de motie. ":
;De voorstelltlr .lic.htth de moti.e- ~

&ft ,,eide wkar t& siln, dat bé\ Bllis
met hllm ''MI' lll.i;)nillg, !lijn,.dat (1&
BUl,lt ~:rochtigd "'1l4I
gtlclt n~t' de winsten' ".m"lI;Ifli
gene'lt, .die llio:b .
miMroJe:n nit d6
.diM dat .bcgin~: ,....." ...".
wns t<lcg9j)lillt
land :hed. n
Il-~it'fël&
de dat de ,
cloon tild.i6J1 'Ze
ILMI~ mat; f!'i Jó
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De Raad kwam bijeen te 2.30 n.m,
De President IU de stoel.

PETITIES.
Er WUIen g""n pet: I les.

K I!:.\.\ I::-G E\'!:\ G K.".

ftl'plicM
'-:llilli&eD' ~
plichL de ataf ai "ermil~deréd~*i .1~Ii;";;lHIi.
gedeelte -,all bet
IIOU moeten .. orden
bet werk in verband met' .1...rt14W, ••
ena., !IOU door het depanemeilt
den voortgeset.

REPAR.\TIE BRUGGF}N.
De Ed. h...& STlU(,'HAN at:elde

voor: "Dat in de-upiuie ván dit huia,
het goeverftement in ovenreging -
me de dringende nood.aJre!ikbeid dl.
er '-taai Toor bei Tall d.
Union brug over de
eu de brug over d I"uuriv;ier, en wel
IlO spoedig mogelik, a&DgMien deR
bruggen in hun tegenwoordige too-
&tand gevaarlik sijn voor leven en
have." VoortgIlandt', eei hij, dat hij
de motie had inpdiend om de 1I&Il-
dacht van de regering te bepalen
de ernstige toestand van
bruggen, Het waa DU cl..
dat biJ de zaak voor de aandacht van
bet huis bracht. De' vorige keer had
er geen degelike ill8pektie plaat. p-
vonden, U;j hoopt ... dat de rege tin,
degelik onderaoea naar de ~tand
VULl de bruggen zou instellen en son-
der versuim de herstelling ter band
nemen. De regering ontza_g het geld
dat ter reparatie besteed moest ...or-
den, maar er konden intu_n ernlltige
ongelukken plaata hebben, waarvoor
de regerlDg vorantwoordelik zou '"jn.
Zedafllge ongelukken konden duurder
til &~ .. u kom,·u dan wat de bruggen
kostten.
DI' Ed. hoor SMITH sekondOf'rde.
De SEKHETAIUS VOOR LAlIID-

DOt\\' zei, dat de regeriDg mei de
regerllig van Nat a 1 in onderhandeling
was get reden met hetrekking tot d..
brug over de Umaimk ulur ivier De
UI,11011 brug over de Umsunkulurivier
was III H19;' ~elll&peku.erd en in slech-
te !.oestanu be, oude !I De regering
van :-;atal had ondernomen ODl de
brug te herstellen, eu de regermg van
de Kuapkolonie had beloofd urn haar
dool van de onkosten toE'hetaion D..
brug over de I bisi TIv Ier was m 1906
onderzocht, '

SPOOR\YEGO~T\' A~GSTE~ E:"i
UITGAVEN

De Ed. heer :\IICH.\ r Te vragen,
111.,[ hd oVg up u" order ge1lli1altt,
door het hooggerecbt.8hof, inzake bet
Iik ..tderen vun de Zlnd-Afrikaanse
Melk.ml, Baperkt , te Adelaide, .. elke
stappen de regenng vooruemens is te
uerue n 0111 tit. \ t,oO! tl'.A.)ttlll~ de.r ge-
nosmd... IDTlChtlllg III ~nOOlll<i distl'ln
teu voordele ,';UI de boeren w bescher-
men? -

D,' Ed. he-e r pn~:1'OIHt·~: Te vra-
geu, wurmeer ,J., rueuwe tijdtafel op
U" spoorweglijn Ro-mead-Graaff-Rer-
lie, e u wrug III .,<,rbug 7.a1 worden
lI"bracht, zoals luat.t., maand door lie
al~m"'le best.ie rder r au spoorwegen
beloofd w as u..n de depuu.tl" die bem
daaromtrent ondervroeg.
De J::J heer J. x. P. DE \'lLLlERS.

Tv \'Tag ..n, Hl o"erw€'glflg nemend de
ZfN g..J:rllkte toesta nd d,'s lnuds, en
ruet het 0011: op het aarlluoedlgen en
\f.r~~lllakkcllkpl1 v au oe- uitvoer vu n
nJp" \ rucht.eu ill het, aan stn.e ud Sf-I-

. ZOen, of de 1'f>g"f1n~ met de maalbo-
ten ond erhand.el t of onderhandelen
",,,I, opd ...·t vuorzlenJng UIl worden g....
maakt v-oor ge,;chlkte eli genoegzame
r uirn te VI""" z.l)dal1l~ doel. Indien zo-
danlJl;t' ouu<>rbanueiJngen zullen blij-
ken .....n sukse» to' zijn, of zoda nige
schikkingen op \''''''fI,'' duturn publiek
!lollen worden gemankt?

De Ed. heer OH.\.\FF Te vragen,
WIlL d.. t,egenwoor<hiS" posi t i.. IS, inzake
h..t bouwen ,"" <lt' llondt·kiJp-Wnlle-
kTa al w"'lt, en of h"t g')e,·ern.'ment on-
mid<k>llJk mstruk r .."., !!:"""'I .~~I, dat
met hel ""rk \l .,rde ~Olllten, teuern-
de de we rk"I01RII In \a.mllln\'aland ID
hun ell"'I(I" t..,r hulo te komen ?

De bl. heer qliTH: Til vragen
ont eeu o~a.Vt~, Mnt.onend.e het aan-
t.al \ 'IJI'''''''II op <1" 'po<>rlljllt'n w"lk ..
gedur"orlp het Juur, goomdlgo 30 Ju-
me 190;) 7.1]11 nlt1!t'-"~E'Vf.\rr Mn bedien-"
den \"1111 de IicHlpc.-..e :;poorwegeu en
Q.flll~e\""PI1(le, \UH het totA.Hl bedrag

8.811 >te-id zou Z.IJlJ. .nd ren daarvoor
wart> bt'taald )!..worden IR!;;eu het g~
WOfle t lrlf>f;"

D,> I<;d Iu ,,·r ;-.~IITll· T~ H,,':<'lI, of

0., ~:.cl lu-er SM ITH su-lde voor
,. Dat r-en upgllve IRr tafol word" ge-
legd. aantonende de ontvangsten an
lop nde uugaveu gedurende UI' luat-
ste ''1Jf JI"'''I op de Uiteuhage-Grru~lf-
Rein ..t PU Graaff·Rem"t . Rosmead
8poorweghJnen," 'I

De Ed. heer KoHLER sekondeerde.
Aangenomeu

T e- vra- De SEKRETARIS VOOR LAND-
DOr\\' legde de opgave ter tafel. '

DIF..REZIEKTEN WET
De Ed beer STRACHAN stelde

voor: .. Dat 'naar het gevoelen van
dit huis, de w.>rking van de dieresiek-
ten wet dadel ik toegepast worde op
andere distrikten dan alleen op Mata-
tiele, Mount F'letcher , Mount Currie
en Umzimkulu"

Ter toelichting seide spreker, dat
de wet in de geh"le T'rauske] nog niet
werd uitgevoerd Er werd be ...eerd,
dat naturellen ertegen obj"kteerden,

\ ()(;J'J ..~TR l 1.....:.\ lïTYOER BI LL. doch dit was niet het geval. De na-
I"~,,kul'l"" "a> nu. d~ W('t.g[,I"~nde tu rellen soudeu de ""MIten zijn om

Yf'I1>I'Ill.-nng ,*11 bill tot strenger ver- ID de uitvoering dezer wet te b.elpen.
bod veu urt vo...r vuu vogel~trtw",n en De Ed boor WIJ,MOT sekondeerd.
vogebu,u.elNen de motte en .. ees erop, dat het in 't

De 'bill lO ('rd voor de ",,,nw uUlul ge. belang des lands .. os, om dj' werking
lozen. der diereziekten wet lilt te breiden.

Dt' s~,KIl~:T..\RI!'- v 1:\ L.\.\D- De 8EKRETARIS VOOR I,AND-
BUl w ,u'ld .. ve-ot .1.. tl\~ lt'zll1b BOVW ZCI. dat pr vele gtwallen van
doze r Lrll h<-<l"n le neme n . veeZiekte ID de Transkei waren. De

1)P Eck h.,.,r U)U.I:\ objekteerde. ....gering maakte inentmg verplieh-
De S J::KR~:T.I RlS \' 1'\ L.\ \ D. tend en zodra alle vee 111geënt wu,

BO t· \\ ~"f LI>,~ rop k"" n rs de t.w ... -de ,""u de regering de bedoelde ,..et toe-
I"zrlll: clpz"r brl] tP ZIIII"11 voorstellen passen. Voor die tijd echter, sou de
I" Je \ "I~"r"k> hIJ .... nkoru-t r a n .Ie regering de werking van de wet niet
Raad. uitbreiden, DWI voorlopig Wil alleen
(.; \ LZIEh. TE Cl\ D~ït SCH \ PE\. de uitbreiding v..n besmettelike vee-

., . . , ,z,,,kte zo,' el mogclik kunnen worden
lJ" r,d; n e-c t Pln,TOR It:-; vroeg, of Igekeerd D.. regering ging tr ..pag ....

het gO"'''''(Jlt'mt'lIL ",,'li ouderzoek heef" wijze tA, ... erk .7.... had de inboorlin-
lu!"" Ilhttlilen naM en beeft laten b&-I gen kenn18 gege,'en, dat, als lt8 nie~
prOt!vt'u bet nuJd,,1 ",>or ga11.lt>kte 011- teg"n ""II bepaalde tijd hun vee inge-
JN Mha ["'II ..n. bok k..n, ultgevooden ënt hadden, de regering dan ... lf het
Ooor u.. heer. \\ Illem van deu \ lJ""I, !w...rk zou doen. Ofschoon hJJ volk ...
vali ;-'rnlth , KI""I, J"tnkt Fort Deau- men lJUlwmde met ue motie bad bi'
fl( t, "."'(\"'1\ Ia.,t,tf' pur III dIt hu" I toch bezwaar tegen het w~rd "da~
OleluIlIg L' ..""III;JakL, ZU Ja. \lilt"" tie delik" en gaf aan do hand, dat In
IIlt,lllII: !'I(>".,..sl' l..taats daa d d"L>e' • I"h.H· T \RIS \'OOH L \..'\D- P~ .rTan e woor en 110 spo&-

• ~ , I:.. - dig mogehk" wuden worden gesteld.
BOl \\ .lnt\\ourddf', l!,at underzoek In- Zo spoedig doenlik r.ou de ...et worden
~e"'t('ld wa., lI8<1r h t bewoord" ~ w.'gepast over de gehele Transkei.
"t .. ,m,dd~1. dat d,> h r \ an d"'ll \ IT De Ed. hoor J S P. DE VlI ...
ver OlltJ"~L 7.OU IIPhbt-u. D., h""l' \ an LIERS acbtte bet vooMltel onder d..
U"" I liH.f be",.,.,rue, daL hiJ ~iI UJld- omstandigheden Ultswkend.
.rel ontuekt had zowel n~oor h~rtz.lb...k~ I De "Ed. beer STRACHAN verklaar-
t., al- voor guluekt..,. L'e veear~ lIu de ..ic1i bereid, om bet woord "dade-
g...r~PlJO""",rd, dut bet ulet du.delik rk" . d t' te d
was "eblek.,n of de bedoelde scb.llpcn Idl IIId e ?!o le ......:~rvalsllge~ oor

bo ke . . I ddel e woor eu 110 al""""lg a Uitvoer-
en k 11, ""arop !Pt IDI 00- baar" InmJddela Wilde spreker eeh-
p",..,d w ", wd galzlekte baddeu. ter de aandacht der re enn era
H",r'·lIha.'II" ......OOllomvNlOChdl .. n- t' dtbt ood kgel'k

g
'pd k be I ves Igen, a e II Ita I 11'&8de

e 7.1<" ~It 1.<'., .SteJ~ipe .. rt Lflet de dieresiekten wet van kracht te maken
1I1l"1II l'I,w"wkt<·. GrondIge proef- in de gebele Transkei.
I •·..,ln~ kOIl !)Id wtJlddli gedu"", wa;,_r De Ed. heer PRETORIUS -
gt. ti 'p';,·t!,ek" lI(tte r·'·".'lIId ",.'ru. dtb t bek d ....- er
D•. '"1;''' 111)\ 7.u1l d.. 'Aak verder ba .. r op, a . e en ...a8, d.at biJ tegen
MlIU'" ht "",'henken bet begIlwei' 18, om longzIeke beesten

dood te !!Cbieten, wijl bij I1nlb onno-
TEH.(.;GZE:-;U!:\G KIF.ZEH.~ dig acht. Strengere regulatit'l! wa-

LlJ:,1' I!::-; reD echter nodig, om, wannePr een
1)" EJ h""l .11lC~A C ,rot:g. beest Ziek werd, dadelik. kennÏII daar-
\ 1) lJ... r".lell ""IHoUI de klezershj- van te geyeo en het Sieke becJet te

aL<ln ,'oor het distrlkt Crauock nadat I' slacliten, om de andere beesten 'met
ZIJ aJla!,.,tlC<S samengesteld w .. :ell, zO- de geprepareerde zucht van het ge-
..b ge\\o ..mlik, !'n naar Kaapstad ".,r .• Iachw bees~.lll te outen on af te son-
d"u algczouJclI, teruggekum,," zIJn lUet, deren. ZIJD onderVlndmg W&8 ge-
de lIlstrukti"", J1lL lo" aU" overgedaan I weest, dat ala de gMonde beesten
wuewu wurdell. I daarmede LDgespoten ...erden en daar-

(:.!) \\ at l'lgcul!k l.d oogmerk hier. na afgezonderd werden gehouden,
"an Isr Izulka goed werkte Wat betrof de hili,

lJJ Wal d .. 8ddILIOU"I~ ultg" .....n zul- d!~ het vorif" jaar gep_rd ...u,
I"n zIJn eruit H>ofC"I"""wd" eu "'d g oofde !<pre er "utl dat die nog tot
,oord.,.,) "r Uit getrokken kan worden grote ontevredenheid aanle,ding IIOU

en ,olgl'ns w..lke wet ol n-gulnue, zo-I ge;en; I.n de Tr~8kei had meu de
da III ge oru.'r g<'gt'\'en werd I dn 11I~ld van die bill gevoeld. ~-

(~) HueH"'1 ander-e dlsLnkt ...n be- len e regering geen bevoogde par-
hui", uat van Cradock hun kr~zer8- 80nen bad, om bet vocht llit de lon-
hJ'wu terug hebben on~vaog"n om ze gen van aangetaste beeeten te prep&-
wt>er u, er te doon r r~ren, kon apreker haar de Tel1l8ke-

\.'i) Walin ...,.. ue algew •.nt' rt'gLStl'a.- png .ge:ven, dat men in de
ticliJsteu \ olt')<lId ,'n gedrukt zullen rov.mme mannen zou kllnnen vinden,
wurdoB r die IDlltaat ... ren, om het vocht uit

D" SEKH.I!:T.HUS VOOR LA:'<ID- d" longen te p~reT<lD en toe te die-
BOL W l.el dat Jc wet '~"rel8te 'dat nen. doch het~. bealist onnodig de

.. ' '-teu dood té' schieten
de nUlIa" I ucr klt'zer· •. o"erceukolllStlg De ti'" .
de Jlh.! ......"l., I"tl~r. ,an hiln n ..am mo le, as gewIJz.gd, werd da.r-
w alt u bcucse ord .. 1Uo<'ston WQrden g~ op aangenomen.
plaatst up d., IIJsteu D., hjsten dl" DITROEIïNG TURKSE VIJG.
van Cradock w"r(,ll gekumen warau in De ICd, heer HURNDA.LL stelde
dat up,,":ht LlI.. t III ,,11 .. l>otl_ orde. voor: "Dat het goevernement ern-I?"t WIlS dl' rocll'n ,..aarom ze oaar stig ov\Onrege do wellselikheid, ,om
Craduck wan'u loru"g.""oudti'u. _Het stappen te nemen ter uitroeiing "an
was """,r lIlstIg ,nor d"ktl ...l,.. .. lIlbwll d" Turkse \'1jg op de plaats Z&ndfon-
OlD met de hJst.·u t .. werkon. d .... DIet tRtn. in het distrikt Uitenhage daar
10 ord .. wllr.,n .-\ang ....I\'1I d.,. fout deze plant zich snel uitbreidt e~'spoe-
gemaakt wa.' Jour d.. registratlebt>- dig ""n ·kOl!lthaar eigendom verniel"n
..mbten, z?uden uez,," de hJ .•""n moo- Ml."
I<'n n,r!)('t"r"n l'll zund"ll dus dllar- Ter toelichting !lelde dt' voorswIler,
vuor g"..n Ill{'tl\",' ultgan'" behoeven, dat de plaata .. Zandfonte.m" een
te ,.orJt'll g{'nllu\l;;t III h.·t geh"" I d ..? prachtigste eig.endommf'n "'BlI wel-
warelI 2>tls.... n-twUltlg klOZ4'rshJsten te- kt' de regerLDg blOnenkort ..,n beb-
ruggezonden na" r de rt" Is..rend". h<~ 1"'11 ID d.. Oostelike P?~vilK!ie,
am iJ".. u .\len was hl'Zlg nlll d.· hJstt'n H..t .. ~ Pen nist1k.mde pluta
t.. "olto,,,,,,, "" k tlrllldwll. Ht,t "m !,t:. dl"n",n als n:lbdelplaat8. Hij
werk w<,rd zo snel "Nrlcbt als mog..... hoopt.> daarom, dat stappen genomeu
hk was, ('11 I'"n, ..~htt<. tllj. d:>t de""_ zond ..n worden door de regering om
!p~trull..,ltJsten tpgeu lapt .""glll ..sn d~ Tnrkse vijg uit te rooien. o'pdat
s.-pt<'ml ... r kin" r zoud"n zIJn -d", plaats niet langpr zou wordt'n vt',r-

U;:'<i I:\'(;SKOST~:.\ .. "arlooed
1" D.. F.d h<'<tr KóRL.F.T! .,'kondeerde.
>,_. r.d lw.... {.H.\.\FF ,'ro.'&, waL HIJ .... I dBt hij over zekt"fe " ..1&11 v

d•. '·III.·nllk,. kUSl<:O zIJn ,'1U1 d... lenlog cI"t Oo.<telik.. "--Oj'u' ,.-, an:C'l n'w. (.JO I Lo d - J ru ('It' ge .... r"" wa..vali ,vvv" on angs 10 IJ eli e'l bevollliPn had, dAt d.. Tnrks<l ri"
geslot{>n, ..odanige kosten te worden ('I'g toenam. De Turkse Tï I....-u ~g
.... ngog ..ven III d., vorUl van oon koen y..... r kle'ne .ch ...'\] m~ar jg ~po;u 'd~
percent.age nlll r('nt.,. ha.lfja,.-Iiks te "ih met rn."" !!Ch~en e;T~re1
worden b<.t",,,ld. g",1II r,·nJ., h ..t nljd-: l'I'!o\pring n ... t.~ deed om 'het :. »S 1 tk .I. ,_ I ' ? ""':lIH (>-
per w~r~'oor ,<lU ... 1"'~ gt's o~n 18. : l!~" te werknn, ..... he' wekll"ll bel~

De SEK~TÁR1S ...",poR. [,AND- j nl",,1 ,le ot'Prband heboon Rij hoo~
BOUW aot'i'®rdde. cla'k,~nfOllDla_'ttP' dat de ~prlDg bMr ernstige aMI'-
t.le, dle ..dé rt'~r1ng knn 'en. d.C'bt aan <le ",aJr ,..011g&veJl
to vinden wus III het rappo , De FA. bee~ .I\ELLlSG_\N . '
Áuditeur-GonerllBl ~...:t, ~~~Eifl lt'&II

O;'l(.,.Sl.AG BIOLOOG.; -,*,if ,: r )..JJa
p,ut.<a 'iln ~n"

De F.d. hf"r S;\HTH vroc't! ... aar- .on Nj daardoor
om do gooven~"nl... ~ 't "jjn .UD de bot-ren tt: <1& Ti:l1ii:"::'!<i1

de rt>ger1n~ .·,t<iPt)lt'1l r.al u."nH··{j om ppn
medis ...... school te ,tH'ht.Pn, t<' worden
verbonoon uun eeu II"., kolleces. opdat
Koloniale ,tu.1Pnt .. n III d..ze Kolonie
hun llll',he,., uplCldlnl( wll .. n kunn ë-n
outn.lng:p.n"
I)" bl. Iw .. r 11l'R.\D\LL

gen, \\ ,UlrUHI hs-t, ..poorweg Lie-parte-
ment hl't r"II ..n,_) IllaIRn""l voor de
A vont.uu r spoorwE'"gh]n te Zout rivier
laat maken, WI'WIJI zulks goedkopt'r
to, Lt .. "I1.III:'" hnd kun neu g_'hleden?

f)" bl. h""r STR.\CH \\ . Te zullen
voorvtetleu , d"t d.. ,...· Rand van opime
is , dat d" r~nng een wetsout.werp
I>f'hoort III te dienen op gedwongen
1IItr()reqtl~ r an "'prtukh.an.en op de bn-
";1'" v au der~ltl(t .. Wf"tsont\\t"'l].lell als
Ingt>dl .. nd In :'<iatal, de 0 R.K. en 31l-

d .. n· .1.. 1,," VU" ZlIId-Afrua.

Wetrevn4é ,,; .
", V.rP4~

~ ,-'
, ' VlUJlDAG, 9 AUGUSTUS, 190Z,

--'_'_'-
. ,l)e c8PEAKER opende met<~
:I.II.m. " ,
. r.t~ea _rd8ll


	gray00644.pdf
	gray00643.pdf
	gray00642.pdf
	gray00641.pdf
	gray00640.pdf
	gray00639.pdf
	gray00638.pdf
	gray00637.pdf

