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Rustbank, bekleed met Cretonne ea f5•.

" "" Lederdoek £3 5•.
VERKRIJGBAAR BIJ

OeO..... t •• ch ..lJyen om onz. Meubel.. en Led.lla,nt ".t.'ogu. : het nl unieta
...,.t.n en k.n u pond__ pe.. n. c.All. BOolóll\\II{611per brief genieten de prompte eD m_t BOrgVllldig8te atteotle

onder het peraooulik op ..ieht van de Be8tierJer.

DANVERS:'; du
Overgenomen hebben, en Jl'U Hn. Gtpte en ........,..•• 1I"óbPPlL&d tII1I"._q.~
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' ~

MarseIlIeaj Dakpannen, Gewoo'1: Itaal, MJliIft .... j ·V"I... 'I~;'·~Ju':;~:Ie~,<lJé~",Ir"
UITST.A.LLlDN.

RU:BEEK STRAAT7, KAAPSTAD;:

Verkoping van het Seizoen II !
Zonder de minste inhoud I ! ! Dara

tDE ondergetekende, behoorlik daartoe gelast, zullen verkopen ~

KLIPKOLK~
Op Woensdag, de 25ste September 1907,

10 UUR V.M.

1. De alombekende goedbewerkte en beroemde plaat!! KLIP.
KOLK, bestaande uit KLIPKOLK, FLAMINGOS VLEI
,JOBSKOLK, en JAKHALSWATER, groot tussen 34 en 35
duizend mOlg~II g-rond. Deze pleatsen zullen aIzonderlik en in het
geheel opgeveild worden.

Te KLIPKOLK, groot 10,162 morgen, 8'aat er een der prachtig-
ste eo !?erieflikst(' woonhuizen in het gehele distrikt, alaook een
"InkeI en andere buitengebouwen, stal en wa"enhuis, Er is eea wen-
dam die 16 maanden water hondt en I'T zijn landen omheind met draad,
die 200 mudden graan opbreugeo. Dun is er nog een prachtige boord
vruchtbomen.

FLA~HNGOS VLEI, groot 11,012 Imorgen, beeh een Ideiné
opstal en een grote dam, die ook een weioig reparatie nodig heeftt
maar het veld ervan is uitstekend en onovertrefbaar.

JOBSKOLK, groot 6,092 morgen, heeft een vee-post.en een
wendlUD eo is even gooed alg de andere.

JAKHALS WATER, groot 6,520 morgen, heeft een Rondawel
en goed va-t water en mooie droge landen. ,

Dit Eigendom is gl'le;!en op de lijn tussen Fraaerburg-Cárnarvon
en het vormt een der h€ste, en niet elke dag verlrrijgbare plaatsen.
Grond wordt zeer schaars in deze gewesten en deze biedt aan de' bna
ran e-n leeftijd. Dit Eigendom is prachtig bewerkt en kopers behoren WEL. I w..,
het een bezoek te brengen, Er lot en wilde vogfilltruisen en in dit ........ .,
di,tri kt h"eft men !l£'€n Lucerne oodig- voor V ogelstruisen. Deze
plaatsen z iju onder kontrakt voor prospektie van oliën, enz.

2. 500 Gemeogde Schapen, 10 Donkies, 1 Bokwagen, Winkel· De Paarlse
i\oederco en Huisraad,

Termen billi k, Alles zonder de n.inste inhoud, Veel meer vee
~'nnlt verwacht, waarvan later kennis gegeven zal worden.

Laat dez e kan- niet voorbijgaan ~ ~ Unhoudt dag, datum, plaats
en Iht all(,. zond-r inhoud j!:J.8t::: :

EETIAIER SET,
.ja ~'{-

:lli.dralld ea· ij... ....,...
eigedam ia, eeI!~{"
lIHIi ........ ,~

geheel XuiII Bi_,' i8aQa
DOdi" .... wat. te veonieD.
AI de graad i. .u.rmlCbt-

bunt en seer roed g81Cllikt TOOl'
Ludbouw doeIeioden.

LO.IE GOEDERIN :

4 MuiltzeIs, 1· Paard, Wagen,
Schotse Kar, OpeG Kar,:Ui ,
1 Boor en Ta.p M.chiDe kom ,
SchuiframeD, "Shutten,", era,
GlueD Deureu, Timmerman. Ban~
keD, GegalftDieeerde Pij~n eo
~b;ehoren. EibDholiteD Planken,
Lijatwuk, Oude Deurea, I'amp,
(No. () Lodea Pijpen, Bomea eD
NageJa, KruiwageD, LtroQa· eo
Touwen, Teakbo1d. LijD IUd Olie.
HoepelU.er, 6 V.ten Cement, 3
Platen Ge,ralvaniaeerd IJaer,
Spaden, Vor_, Scb~ Slijp-
ateeD, em partij Kaf. 460 "ara.
Trolley LijD, Doodki.t moateriDg
en handntaeU, 36 RuiteD veDlter.
gl.a," Rid§illff'" Gegoten IJ&ereD
" Fitti:ngw,' Scharaieren. IJureD
Standaarda, 20 Veraodah Kolom.
men met TerbiDdioga klam~
5 "Pitchpine" blokken, - Steiger
Palen en Plank, ea ea grooi
aantal andere artikelen, te talrijk
om te ibeldeD.

LANGE STRAAT 142,

•
Exekuteurs Kamer, Beperkt.

: .1.

\

Monster PUb!~:e ~erkoPirg
! ii

lOSTliRE HI.DELSTA.D, loSTIlRE 'OOR'IID,; Ill.
e li------ "

In d. InsoIvtIIte lOedtI nil .AU.. I COM",,!'.,

STOFFBERG en VISSER, Afslagers.

------.
WORCESTER.

KOSTBAAR VASTGOED. Op Donderdag, de 19de September 1907&
1ft Intllen nodIg d. volgende ............... te'O .... .;--.

Zullen de Curatoren Publiek doen Ve:-kope~: i
,

VASTGOED ;i
l. De Be~igheirls G~bouwen, ,eent~l! gel~~eli, op ~e hoek ~

Kerk en Fontein Straten, 10 de oamiddellike: nabijheid 1'~ de POlt en
Ma.gilltraat's Kantoren, zijnde Erve.n ~~ 13. en 14! !~ee1te. V'II
Champagné, bevattende Dubbele Ver<beplDg; HUla, waa~ leden J....
een wlDlltgevende bezigheid ill gedreven, me~ Grote W in~el. eli, Pa~.
huizen daae annex door de Insolveat geokkupeerd. ,'I '

2. Zeker Stuk Grond, geleg~n in Bov., Kerk Sv.;t, .cllter ~
woning van de Insolvent, groot 81rka 447 &®den, gemerkt [P en Q, en
beplant met Uitgezochw Vrucht· en LimoeDFmen. 1

HA.N DELS VOORRAAD. 1 _
De Algehele en Uit.gebreid~ Stock Goederen, be~taaDJe. nit:iBoow

Materiaal, Hout en IJzerwaren 10 soorten, rerf, Ohe, ~lIuneubeJen,
Cement, Ploegen, Boerderij Benodigdheden, ..Timmermant. SlDids- en
MetRelaa", Gereedschep, IJ zeren e~ andere P:IJpen,. Kranenii en SChroe-
ven voor Waterwerken, eo een memgte andere Arttkelen .Uee dat tot
een welingêrichte Bezigheid behoort, te veeJ::01II te omscI¥jven;
goede kans voor handelaars. ; ii

"VERDER; ., ii

De Leven. Polis van de Insolvent, '.:aan~egR.an "
Onderlinge Levens V~:lrZekering Maa~happU voor £500. ';

1 Wagen, 1 Spider, 1 Kar, T.wgen, Zadel ea T
Tanks, en 2 ·Uitmunteode Melk Koelen.: ,

-
ZlntlD 11111111 ...... IR •

In de Boedel van wijlen de heep A. H. DU TOIT, 'P.
DE ocdergetekenden, daartoe gelast door de :Executeuren Testa.

rll"oLmt in kx!Tl'ogl:'lllctde Hocde l zullen publiek 'l'erk.1pen te

ADDERL'EY STRAAT No, 20, WORCESTER
UP

ZATEI{J)AG. 21 SEPTE~fBE~ lD07,
'll }J orgelIl! om lO uur,

Zek" -t uk pnn'! mr t de daaropstaar.de gebouwen, gelegen al.
1,.len, lIJn,!,> e~lI i'edeeltc van Erf No. 4, Blok 1:\:, groot 66 vierkante
I{"("!rn, !J,') virllr:\nt~ Voeten,

De !:el.'llWPlI he~talltl uit een guedgebouwtl Woonhuis met Voor.
k rrm-r , I->tkclllor, :S Slaapkamers, Kombuis en Dispens : Wagenhui~,
:-(,,1 I"',r AI ht l'aar.l, n cu Pakkamer,

I (J()!I J'S, 1 Paar Kar Paar.leu, 1 Vitrplaats Spider, KoeieD,
f:.l .. f'r;l,

. J

Bezoek,

PAUL D. CLUVER, Afslager.
A. F. MARKOTTER,
A. H. CLUVER, .

Gezamenlike Truateea.

PUBLIEKE YERKOPUla

. J. T II EH()~ en ZONEN, Afslag'ers .

D'E ondergetekeoden, daartoe ge.
last door ~het' Spoor.veg Depan.

Wate!' ment, zullen publiek vel'lropeu op
Oe Zuid Afrikaanse Associatie voor de Administratie

en Vereffening 'an Boedels.
DINSDAG, 24 DEZER,

om i1 uur preei", !lUI hel
PA.ARLS. STATIO".
1. Zekere ZiDken en Houten Ge-

bouw,60 x 21 .x 10, ~elegen tw.en
MuJdera Vlei en KrUifontein St.
iÏoo.
i. zekere ZiDkea en HouteD

-
------------~ ........ - __ .... _ ... ~ .. I' LU. ,Gebouw, 30 x U, gelegu

~

TE K.OOP,
LANDBOUW MACHINERIE.

YIf'IMl niet DONDERDAG, ,. SEPTEMSER ~......... t. 10 ...

Daar alles alsdan moet verJiooht
A. N.FOOTE,
.{. SMtJTS DE

In de Insolvente Boedt" van J ac A. RAE.

IlE TrlL-!' " i, gcre('J OUI aanhie1ingt'n te onh'l\llgen VOOl' de
'·,1:,.,) J, LR" 11)<,,1'" :\hchinerie en <i<'rt'eJschappen, t.w.:-

,'tal;'1\ "A!:c" Kulti\'ator.,
l\'<lrn Platl!er •.
l\(~,rn Phtlter- tlJC! Scmester_,
\flel,p Kultivator_
~I,(·I\t'P,.llrr. '
'"\)('diog :-:oIJ(jer~,

i Duos CII Pakbuill Wagentjes,
Voer Stellen,

; K ournmoll:'tl,
I Lucerne Maaiers en Persen
! En kele- en D"bbele- Voor Ploegen.
I

RALEIGH RI
. Oe 'uorraad kan hezichtigd wonleu aaD de M~az.ijnen nn :le
t Irm'l, ";, de hoek vao Bree en Stroll] Straten, tus8en de uren VIUI I
i i en 1~ ,'.r\\. en 2.30 en ~.:\O D.m., uf bij afspraak.

GOTHER MANN,
Enige Truiiee.

RKEEBU
SYSTEEM YAN

!\ o. II. Kerk Plein, Kaapstad,
1~ t::\eptembt-r 190i,

'lOl de
lIeItq De. (up.

De}llaaU ligt omáI'eeb rijftiea lDÏDuien rijdeo. "an Klipheanl
8iatioD. :" ,

;Zij ja groot ~99 ~ en m wel bebDd ale ea der beate Gnan
en Vee ~-lD bet dUkib. ,I

Zii beef, eeD o"ert'loedi~ wa&erYOOl':rUd nu eeD .... nitmllD~
bron. ,l£i nut eeD Prieftik W"""AW, Staln, Kom",,;', eD B.. tea-
geboaweD, .ne ia .Jr08de orde. , ~

• KLEIN R1UIHOOGTE'~ ill wel bekead ale een plaata T~ de
meM p,oouktieft aard, aOaIa de .taande Oogaten goed aa.odniden. '

De plaatl bieck eéIl eerde klal plegeoheid aan d.ettenen, die, een
plaAti Tall die aard lOeken; hur hoge ligging maakt haar tezelfdekijd
iot een zeer ~, aangename en geeoode .OODplaata.

, • . • Loae GoedeNn :
De opbrenpt 1'&11 86 Kudden ,HaTer, 17 Iludden Tarwe w1 5

Mudden HaTer en Gerst gemeugd.

Lewende Haye, enz.':
8'lIrIuilezela, 8 Pa&rden. 4 Koeien, lO otaen en Kalverell, 1

Wagen, 1 IMpee Kar, 1 open ~. I Sch;0tlle Ka~, 1 Wa~r.b.r,
Ploegétl, Eggen; Binder, K.a&nilder, Twgeo, Pikken, Vor~
Spaden, Land Boller, Zadels en Tomen, enz., eDE., enz. •

V•• 1l v.ur JlOIfi.ATIL

Wij, de oodergetekenden, Kie-
lien! voor Diat.rilrt lio, 1, nomine.
ren hiermede \'lID _
Kaapee Afdeliag, om lid nu de
Afdelings Rud, ~pee Afdeliag,
"GOr DiKrikt NOoI, te worden.

De Verkoping begint te tt ure y m.

G. W. STETTLEB, Enige Curator.

.......... ,- dag \'lUl ,1007.
(Get.) C.D. Woonplaa ....

&1".
G.H.
LI.
K.L.

0' "Kamer Gebouwu.
4 Kerk PJeiD~ xaapriad,
1i 8eptAImbe1' 1~.

J. W. JrlOORRDS & Co., Afslagera.

" "" ,... ".. eoz., eDL "

J. C.. SMITH & CO., "ONS WEE~"

KoIOft~.
i 8abecripcie IT le per jur, p__ '

,. -.Jd iItgeaIOt.en.

.;;;,
, ~



~i Burns Boad,
1.ou\ si riet'.

RA YNES -Te ViUiersdorp. op z...
terdag avond. de 14de deser, John
Henry Michael Baynes, in de ood~r
dom -no 41 j_ en 6 maandea. DMIJI
bet~rd.

.,

-. ' ~ OPll[)oQiJer(a.g.
.. . BENODIGDyoor de A3 8CbOOI te 3 UN ~

1.& ROlJX.-Aarl famlhe "D nieDden te B-:,{-towu AIBÏSeDt On. acbooIa.kea i
...-ordt bekend gemaakt, ~ het, d. Heer '.~"" , eeD
behaaltd heef\ om mi oos midden "PI dennJ&erel!.
te nemen., op Zon~ ... ond, 16 deser, Ap~~.ie •• "ergeaeld nn kopieën
ons jonawte dochtertje. Belel!~ Suaanua, ... n Certi6.ka&en eo ~
na eell smart.el~k ~jden VUlemge ~en, zulleo ootvaD_n wordeo tot op de
un ~ammatie m de lOIlg8D. ZIJ..... 0--
ODS slecht.s ~d voor 1 IliIAAolldeD iS 27.te &'ptember 1907. .
dagen. Wij z.i.~geD, WWltde heer doet Appbkanten opgaYe te doen ..~
ww. goed UI in ZIJD o~. ouderdom, eo te meldeo of &lj ,lil

pe treW"eIlde ou era, at&at zijD ooderwijs te geVeil in ............
( F. J. LE ROUX. Hollanda, Mldie~ Tekenen eD

J. a. LF. ROUX. Naaiwerk.
., geb. HammaIl. Salaria ..£48 per jaar en mj legieI.

Pari)'" W '-----hed ha...;....·KI.iD Dra'Kent<tein, er~ en te ~ ..... eo lD
16 Sept.. 1907. JanUVle 1908.

--------- J. M. SMUTS,
SWA.BT.-OV Maand"'l!t' de ~ Sekretaris,

AuguatoJl jj., werd ~elik. VUl mIJn Scboel Raad.
zijGe weggenomAn mIJn lIeliefde. echt- Malmesbury,
genote RoBalie, ..eb, lom... ID da
ouderdom n.D 51 j.nn. H_ leven l SepL 1907 •
...... Christus.. --------,----

GABRIEL E. SWART.

ALLERLEI.

School Raad, Somerset
Oost.

Ftallaeb Roek,
13 September 19)7.

BRffiD8KOEKEN TE xoor.>
Drie GroLe Bruidakoeken op de Kuns;
eo F...cy TentooIIStell.iM; te Welli»,·
ton 22 en 2s Oktober. Bieaonderbeden
..-..n' Mevr. /I. B. Ca&ton, l:'ostbul II,
Welhngt.oll &ation.

B"El'iODIGD

PillL

1. Een AuisteDt Onderwijzer
..oor Gill College School, om 0n-
derwijs in Hollanda te geTell a&D
aUe klassee boven A mei inbe~p
VaD de Inier •. B.A. Kla.., eo ook
Duits aan lutBtgenoemde klu, en
enige andere onderwerpen in Klu-
een Bof C.

Salaria .£2W per jaar. _.;.;,..__
2. Een ABsisteni Onderwijzer in KENNISGEV1NG

Gill College School. Onderwijs te hiermede, in \t!rr(aen van
geven hooflhakelik aan .Siandurd 152 nil Wel No.;40 van 1889,
A. Zangknnat een 't'eret.Bte. dese Bud 't'oorqemen! i.

Salaris .£200 per jaar. Ex.celleotie de G~"eroeur te
Applikanten moeten oi~e- zoeken het volgende Pad, gel~

lik zeggen hun ouderdom,. ?nder. in het DÏAtrikt Ceres,' te ~D
rinWng, of zij gehuwd ZIJn, en en aloi~ t.w :-! ,
wat hun Certifika.ten zij~. Het Tak Pad, !1opeode "an

KEN Onderwijzerea voor de .Applihties met GetUlg8ChriIteD plaatt Pntoru lrUl naar
P.P. School, op de woonplaats van moeten ges~deD. worden &aD de punt~ om~t .
de beer P. Lombard. dicht bij ondergetekende DIet later dan 3 het pad le~ende';'t'aD liet ~i
Tarkastad. Okto~ 1907. pad naar de PIaa.~ Docxn, Hl>E oodetget.ek.eDde, behoorlik daartoe gelast door de Bubteurea

Vere.b--ten: Hollands en Hand. App,j~~m~t.en ook ~ggen en bet~Ye te sludea; en m in ~ Boedela ftD wi.j'm X. H. IC. Lomv en N. x.. Lovw, zal per
werk. Salaris £.w niet Gecert.i- 1I'1U1Deerta) msLul sullea Z9D om daar't'aD een p&d Ippeode pubJieb "wing aanbiedeo yó6r sijD Kaotoor te CALVnn.a.,
ficeerd, £60 Gecerti£ceerd, vrije plich~ te aaovaarden,. 1D elk rechtuit lijn Iinb< .vaD ~, ..C,'. p ZAT·ER··DAG, 5. OKTO'BER 190'7'J
1roniog. Werk te beginnen in geval DIet later dan J lUlu&ne. Krul DUr het, hcldfd. pad, ~
Januarie 1908. J. C. VOSLOO, toegestaan door 4e eIgenaar ;~DeuitmunttIDde r.eer. bekende p1a.ta~' AUGUSTFONTElll" ea

EN" .. 'D V.D M., Sekre&aru. Peesorie Kraal, te geven. "K., !.RNlIELICSVLEI" alias "ARIE-STYNSFONTEtI"," ._)_"D. J. PI ~ • school Raad I:anioor, Penooen, die objektereu ' ~"'''1:'>-
Tarkastad. Somerset ooat, genoemde Yerlegging en tluii"DI~, ~ ~~d OoderbokWeld, distrikt Calvinia, groot ~,802 morgen en 182

-------- 14 September 1907. worden verzocht ZOdanige Y1~te YOelaaten.·· .li V '-_-.-.lI_" t·

eBOOL RAID 8Chrittelik in te unden ':uese {' ta III UltmUDwuu. 't"OOI' eeuueru.ell] en evertgoede bnaeoS. ondergetekende biá~ drie TOO·f,u.aïenien. Te goed bekend om er meer Mer te zeggen.
BENODIGD den vanaf deu da.. il DE TEIIMEII ZULLE. afLUI( Z1JN.

1. S. MARAIS,:
H. J. NEL, V~J1du-Afslager.

LOU'VJlIl!IL. 12 Sept. 1907.

HYPOl'BJ!lKEN.

GEVRAAGD .- .,

PUBLIEKE
,.

VEILING.

C. W. du PWaiS (A. G. nJl 4er WNt-
bo.izell, borg}-.J. H. DmT-Paarl.

C. s. J1'Io~ord Boo,.. Ver~
Bedford.

W. G. C. Aodrec5--B. Garlake-<h-
doek.

II.. A,. Str_pher-J. en B. Spiel'1l Ml

Oo.-V~ia W.i..
B.' C. J~ 1>&11 Retlsburg-Ba&nhont

ell HaaptlJeDeh-&i.vendal."
H. C. J. _ BeDaburg-G. J. C. pie-

naar-B.i--w.
BOedel P. H. vaa Booyen-J. J. F~

-B.ufott Wftlt.
G. Ward-W. Geud-Su-yt.lerrille.
0.-W'U'd-W. Geard-Steytlerrille.
J. P. J. KuIler - F. L. Ru:bidg_
. Graaff-Bêoet.
J. J..Beuaer~DoU.en Onder!. Bouw

. Ver.~pse afdeling.

. • 'KL1S'ID'li&. ,
s. G. ~ T, Greeoshields-

Kaapte ~dieling.
JL G. BeU-T. Jl!. ».am-Kaapse af-

deling.
P. lf. Brde-J. C. Eogelbrecht---i'ort

·"ufort~
ALOEMEE..1\l.

G.. BrOW'n-.J. ,P,trt,t-Port E.l:iSaMtti.
J. S, Hirselman-Gebl'1l. ,Prke-Qneenli.

town.
KO!o.'"'TB.AIT.I!:N .

.M. Alexander--&. H. ~-Kaap-
'fie afdetilig.

G. Á. Smith----.J. W. a.,art--H umallS-
<bop.

W. G. Krnm.meck-L. C. van BeuQII-
B.,..nfort Welt.

j

I

Houdt Peps altijd bij de
, H....

BENODIGD
Het v<ll.f!ende Kwartaal voor een
•. P. F. !&bool." een Onderwijze-
res met goede kennis OO'k !aD
Hollands en Pianoforte MUZiek.
saW is voor een gMertificeerde,
£50. en voor een niet ge.:-ertificeer·
de, £ ..0 p. IL, met mj logies.

A. J. PEPLER, V.D.Y.
MoltenO.

!) .. GAATEN ZIET -EUS' VOOR U ZEil."
i

Y8~eet de Dat BR de Kostbare kans njet: Z1terdag, ti oktober 1901.
-1(. J. NEL, Vendu-Afslager.

Cal~ 16 Auguatuil 1.907. .
"

Benodigd voor· Jongens
Hoger School, Boven
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~otujen "'Il OOft a:!g6nen6
rmg, op de 4ide September "~~",.

TegtlD .. oor~~ waren. de .
Kenealy ("oonitt.er), J. D<l1lll.~iaIM,-;':':~'...:l:;r"'~_llr
)f. Greeff', H. A. IB.osaoqw,
M. Itfelck en A. IBresler.

Notulen nu de ,a,lg"!IIDelIe
ring op de óde Julie gehoudeo,
en goedgekeurd.

Enige afgevaardigden,
Uit de h.... m eerw. de Wet en J.•J•.
st een, van de plaatselike ecbooIr.ud~
werden toen geboord- met betllekkill'
tot hPt tekort "oor het halfjaar, ge:.
"Ind.i~d :l) Janie.

.'."a.J.at zekere briefwisseling g8eze~
. ',n .... werd boslotea, dat. de raad het
. bOOrng van £456 lso 6<1., &ijnele de ba~

l.i ns verschuldigd onder de bef~
voor hM. jaar, betalen zal, OD dat dl!
"ch..,olraad tegelijkertijd bnw" krijge,
,bt d..ze raad niet in eel! paai tie ii
..m -e n Vf·rdl're heffing te maken voo~
het lopeud .. jaar.

D.· .,..kn·tari, rapporteerde, dat vol~
~"". b.>.e luit op de lllutste algemeno
,,·rc,::ul.·ri 1I~ )!;e nOIll~O, de huur 'Van dil
Ikr;.: Rivie-r j.(ebouwen het publi .. kJ
",·,d Mllg .. bo<l"D op de 24s~ Julie, bIJ
".·Ik., )('·:'·g e- nhr-id slf'Chts £10, sterLinl(:
,.'r .raar dl' rmHJ w~rd u.nngeboden, als
h u u r.

Il.· wer k komm i.,i" besloot toen de
,,,>Ik ti' Int ..n overstaan tot de ziHi
Y., Il hod ...n ... n Legde terstond tw ee
,,~rvA,.·kell te-r tuf ..l voor £12 en £30
()It r j.ca r.

H,·.lvl<'ll. dat do t ..ndor van de IH'.. r
.l nwi t z "''''r cao wordt, aangenomen,
f Il ILl t ~t~I.P\!d o hePr een kontra.kt zal
"':!',"""TJ. w;\ar\)udpr hij verplicht za l zijn.
tjo,t ~ ...dra~ va n huu r maar: del i.k..'i tf'
I..·{,tlt'll: voo r u i r hoetsAlb.aar.

lITif'f U1<'t '1"'cifikn.ti(,lI, van het de,
l ..r r tcment voor publieka wer ken , re-
!"rh' h..hl"'nd,, tut de Z4-Rivier br ug-
hM/l k.W,I11I tt'f tafel .

Ik'lotA'II, t r-udrr-, te vrajl;en voor het
.u orde hn·ll,l.!pn van de bru·ggen. en
d.l: de· t e nde' raa r uitdrllkkelik aan~ ....
\"', wat hij voor-nemens is te doen voor
),'·1 I)('dr,,~ \';'" ?,IJn t ..nder , f'n dat
,j". d., r"!lrl ,,'ordt voorgelegd b., de
\'j)Il!"lld" 7;ltt.IIl(!.

()~ <ok re t a ri-, rapport{'('rd... clllt .. I
dl' hi"rt"'n. IlH't llit7.ond~ring va n drie,
\'oorolt't-ll·ld j till r.j tting te nerne n op
",'n \\ 'itf-·rhof t-oor dit distrikt, hno
t(lt·"t,,·TllrlllJl~ h~hhen ~e-ge-VE'n tot het,
Ilétlllkm.'11 ,';111 die bet.re kk ing ,

H, ....[c.tcu . II .. • df' S(,krt~t.<Jfl'" tot dip.
rlr'" l]t'r"Jl I'PIl' n'ropr soh r ijve n z·d
ruh -v-n r"ll .',ndf· u it U· vinden of :l.Ij
l~lrt'ld lj~'n dil l}t·trf>kkillf{ t,~ }\...ui ra.r r .
dl·tl.

-- '&PI~~~,UII!.l'!"'·-I_'I •• )
br . ~d iH.~.-~_rtvl., utt.palilllll~ te-
YOGI' ·brief'<nA de ~·l1l1li1ttér"H8J_L&lI •• "~: t.a::"'~_~;over dit onderWerp.

De ~ri~ 'Wed geJQt. o,tri
verbUading -te Uel!en :met de Ian,tlmi!..f,
ter..geDeraaJ t!Il' 'bem .be.k&od to.
met de. r8l'llietiging 'nu eeu
resolutie door de-.e nad ,~~~rd
met betrek:kiag tot de
ping Y'IllI grOnd (Jp boveageó_de nit_
8J»11WlIg, 6Il te· oériOhteii dat de raad
nu .. nbe't'tl8li, dat. het ~lDeJlt
e.;n roekere gedeelte van- d_ U;~I)'-
DIng, 200 mor.gell niet te boven gaan_
de, weder iD. bezit ~I nemen.

Dit vool'8t.e1 werd ltedaan . door
Lou .. en gtl&t'kondeerd door lid Loch-
OOr en aangenomen. ,

Bel<endlll4k:iug we~ OJltvanSl'0 van
de heer Bergh, Iand~f<,r gedateerd
de 19de AugustuIl 19Q7. ,eike bericht.
dat de heer S. }I'. du 'Tolt, van KltllD
Vley, op de Grootwley uitspanning.
overtreding had gepleegd, door dat hIJ
een gedeelte. groot om!lt~ks 60 mor,
gen, omheind 'had.

De sekret.aru werd ~eJa"t de heer
Bergh voor de infol'11l1l.tie te bedanken.

Briof gel<>zen van de b..er S. F. du
Toit, ~eda~rd de lOde Augnst.us
J907. d'<I de raad bericht, dat door een
fout hij op de Grootvley uitsp ..nning
overschreden had tot de uitgestrekt-
heid van omstz;eeb 60 morgen en
lu.aalrte a.pplikatia hij de raad het go","
vernemenj, nan. te bevelen hem to<> tR
laten de grond te kopen.

Besloten, om aan de he<>r Du Toit
te sehr-ije- .. n .. II hem te verzoeken de
..teekdra.ad omheining van ru. arend.
aan de Grootvley uitspanning behoren.
de, binen t",<"e maanden vanaf datum
de'TRr kennisjI;cving to "erwijdereIJ. «n
hem bekend t<> maken, dat de rnad
II II an i...m weigert zijn nwlikati .. om de
grond te kopen.

Lid Versfeld d-.:l uanzoek voor ee n
"om "an £10 op het pond voor pond
,teb.er: voor r...paraties aan d .. weg van
Darling nl"" J.Jzerfontein, wolk", tOE'.
)l;ekf'nd werd.

In v .. rbanri met de weg van Moor-
reesburg naa r xlell<.txlom. ~tel<le de
~'''''r Lochner voor. g_kond" ..rd door
df' he<>r Tr-uter, dat een bedrag £20
nIPt W bovengaande. door de rand g'"
kout ribueerd 7.a1 wordeu op het £
"oor £ stelsel voor reparaties aan
deze w!>jI,' te worden gedaun. &ta,ling
te geschieden op een cert.ifikaar door
<I .. heer Lochnar t.. worden to egekend.
--,Alln~nom ..n.

Applikatie werd ont.va ng en "an d ..
Hopefi .. ld schoolraad, di .. d.. raad vpro
7A,.,kt. een vooNChot Vlln £150 te mil·

k"n op g..rleeltelik .. rek .. "ina: nn het
tekort ..nn de raad voor h..! l">iLjaar.
g";;indigd de 30Rte .Junie 1'lO7.

DA -.;pknrtari" \H'rd Jlp!a,-;t ie ant-
woordt·n. dat h"t de raad speet. <[:tt
!lij niet ann die a.ppl ikatie kon "ol.
doom. dnar er )l;eell fondsen zijn,

De .ekretal'is berichtte d.. rand. dat
d.. omheinings\\'E't g..proklnmeerd werJ
ill hPt v"ldkornl't.<;('hap &hrijvershof..k
"n rlnt de beu<>eming ..n "an de heer .J.
C, .'ilabbt'Tt. al. als a.,i«t.ent.veldkor.
net voor Zoutrinel', ..n cl .. beer P. P.
""fli". al, a .. istAIlt...eldkornet VOOr St.
Helenll Bo.a.i. in rle "(Jll.7,e.tte·' gepnbJi-
Of'oel'd werden.

G ..val V:ln kind .. rpokkell te Harte.
I....estfontei II "" uitgave in l"E'rbnnd
daannee. D..... kr"tllri, ",..rd gelH~t
om op d.o brief "un de residllnt magi·
"traat. w~lk .. beri"bt! .. dat de a:p1,ollcl.
hpidl.beambte VOOr d" Kolollie I"".
,<,houwt. dat d" dokt.... fooien door
.1.1" patii'nt (d .. h.....r .\. ,·a.~ dor WP.t·
hU"'~n. i"Il .. ,·pldko.·" .. t) ·betaald moe_
te'; wordpIl. te ant .. oord ..n :-"D8t lie
THad van g ...n.....lp'n is. ru1t r1aar de p'a-
tii'nt op IHst \'>111 de ra.a.d in k,,'uran_
tljne gw...t w!'rd en onder d" kontróle
'"" n cl.. g<'!7,()nd~eid"lJ,pa",bt" "an de
I1Iad. Iwt niet billik is om van d" P>I_
tiiint b.>taling t". eisen."

Dp dorpllb.,stuur raad. Moorr"",~.
hurg. JnlUlkte npp1ilaLti" bij d.. rand,
om wk ...p bed ...kie riol ..n OY"r do f·Je-
Iinl!:sweg. 10p<"1lnedoor h..t fhrp Moor
r......burg. t .. maken.
D.. l",er J.A)Tnbllrd steid!' voor, r,q.",'.

kondeerd door de heer whn"r, d;lt d(\
,·olg ..nd .. ov..rd"kte riol .. n, tegen een
kosten van £.1 10,.. od. "Ik "iPot t~ I",.
.engaanrl... gebouwd zuil .." ,,·orrl.,".
t.w. : -T""I!pnov",. h..t mag!\l'ijn V:'l" <1P

h..r"n Lombnrd pil Van Aard~; tA")l'pn.
OYer jl;ebro,.,lpr~ &5..'IOn: tellelVl .."r lw!
logiesJlOi. londe p.1-.torie). Het w.'rk
t.. wI>I'd"n voltooid onder hpt op"i("ht
n.n cl.. dm'psbP,.t,unr rlliad, Moorr,'p~-
bura:, ..n de afdelin~rllJld het wprk
~oed tR k"ur ..n. vóór bet..,jillp: g ..d"an
wordt,

D., <l0fJ~b.>.tllllr raad, HOf>"fipld.
vprw("ht d.. raad om all ... 3"ht"rst.aIJ.lré
I><>I,utingan vHsehuldi!l:d n8· d.. :Hst..,
.\niZ"stn.' 190'7 tPr inMml'Jing tp O",,!'·
handig .. n. hetwGlk aangenom"n werrl:
n.. 'It"",r Trut ..r rnpporteerde. d.a.t IllJ

dl' "ig ..rutr!'o VR n d.. pMS tB Vleesc_h.
bank ond .. rvraagd had. il1:7",k.. dO' n>or·
p:p;!Rld .. " ..rhnrina: V8 n een stnk j1:rond
voor uit""'1nninjl; dO<'leiml ..n, ..n m ..1n.
<l" rln!. di' pia:"naa.fR np sO"' vnn £6 T"'r
jaM' pist"n Pr. I..gd.. """ kontr"kt
voor. ", ..H", door d .. raad on,l"rt"k~ntl
m__ t worden

Er "'erd !>Mloten om d.... ,.. ,k ""er
t .. la!Rn .t"MI tot (J., volgend.. ,er~a·
rlprin)( "oor "prd"r" overwpgin!!.

D.. he<"r Trnter gaf k.e"nl', ,lat hij
op de ,·ol"end.. vpr~deTing .vlI.n dE'
raad 7.nl I"oor.wnen om dA vor~ r~'O-
Illtie. in ,'prband ml't 'het b..rlrag van
df' hllllr t... \\·on]('.n I><>tanln voor d('
,'oor'rt·,tf·ld .. llit'''P''nning, !R .."rlll"t.·

g"R"t kOllli!" .. , aRn~ ... t.'ld om ,I"
kommis<ari, van pnhli",ke w('rk ..n I,.
oflllprvra_a:pn ill v('rband m<'t h"t '1""'-
dN houw ...n van ,I" RopPfi ..ld--Vre..
d!'nhurg "'''a:. npporte!'l'd .. nnt """ be,
lofte "'<'rd jl:OO€"Yell. dot. ingevn I d ..
,poor\\',,~;rrin niet g..holl,..-d wordt. ..en
'Om vn.n £1.000 op d.. oolZTOtin~ ~an·
,taand" ja>'r g<>pIM.t"t ~l worden voor
dit Wf'rk.

,\pplikntip ,"an ti .. dor_p&h<:"tuur rand.
n,rlinlZ om Pf'll knnt.r.butu" voor )r~t
"'C hoonn~ ..'lkpn vnn PAn dam binn(\D dp
limi,,,tf"n van r]p dorp.~hestnnr THSd,
\t'J:>rd niM nnngenomf"n,

Ih> hondl'lx-last.ing koll ..kt..uT (dp
hl'"r .1. W. Ro."-"On), deed '''>n_k om
vprlnf ",'htpr.tallig ..n mpt <lp hondeb."
I..'!;n!! tP dJl~l'Jlarden, h..t\l'elk good·
2:"k .. " rol "'pnl

.\ I'plikati,'· I'oor dO' hll'lr vlln Kraal-
r,'-";f'hh .. llvpl 1\it'J>Ilnnin~. !f"r<l voorJl:"-
\<'«" n.n d,. beer T. ea",t ..n". . .n.. ....kr ..tn ri. wprd ~I.,st om ,ach lO

n·rhill,hng- !.o> _1"!len m..t n.. Inndmp.
IH'I!",,"raal. lw lr("ff..n ,I.. dit ""der.
...prp. ,

Ikie' !l;pJf'Zt>'n van .lf! Jandmpter-
'!PHPr.ul! g,.(latf'.fI'Td rlf~ ?:1,~(~ Anrn~tnFl.
in",,' .... dp O\'pr,,,IIl'ijding- op d .. Groot.
fontpin llit~l1rAnnin~ .

flp,dnt,,". ~m d~ z"ek ill h.,,,d,,n ..an
r"",],lid Vall d ..r SJ>uy t.~ ·t.,ten voor
nntlE'f7..llf>k 1''' rnpport. ,

:\.pp1ik~ti .. "<>or!l'"t<'lZdvnn d .. clorn~,
h.·.ttlltr r."d, Ri(\bM-k Mst-l'"t, wp.lke
d.. raMI ~..rZUC'ht om 7....~ oV'l'rde!rt
riool o"Pr <l.. ~fdeling!O'n-gj In h1!t d"':r>
nip"""k 1\:...t.....1 !R'.bollllFen. en ,he
AAnbood om <,Pil "om VJl<t £10 et! cl..
.trn"n Toor h,,! w .. rk tp Itontribue.r~n,

~Jot.,n. mn h.-t. ",,,,k' ~ ~tool",n
; n t "TnIPn v:> 11 hOi 3JI rtborl VIlO dt" iJol'p@.
I...,tlltlr ralln. Rit"h<><>k~ "jrt,.,,,l.
&" r" [>DOrt. bl'lr,·ff ..ndl' d" .'llkom.

...t*n pn t1itga~D vnn d~
afrl"lill!;'rarl ..n in rit>
I.8f"l Il:..Jegd, .

VHlo' Tn" .fw"z;"hPld
Jl: .. n ", ..rd aAn d ..

J).~ heer Loch Mr

De Ordening van Eerw. Heer
WiIl,m" tot zendeling der N. G.
werkkring in <It: '0 Compound." te
zal plaats vieden (D.V.) in bet K.:rkltHlOuW
der Ned. Ger Gemeente te
Vrijdagavend, dell Ild.n October, e.k,
acht uur.
Mill! dezen word~n broeders pn'dlll:an~m,

zendelinaen, vooral vnn de betrek
der N.G. Ktrk en N.G, Zendingker
reepen om aan de plechtigheid deel te

J. DU PLI:SSIS, c

Alg. Zend. $écr.
lCaap'lad, 7 Sept •• J 907.

•

& CO.,' BEPERKT.

HET.
+

B.ut.rt West.
Onze dankoffers hebben dit jaar ti,PgG-

brncht de som van £1.750.

.!.

Ds. U ustav Radloff gaat Daar Pn!,tÓria
al. Superintendent nm de EondraCht
School alduar.H~ ....Ipt.,ll (l.lt (T., ItOOi~f' - rnppen 'l!~-

,Llall IiU,:1'11 \\llrl!f'Il. t nt h,·(, kl'ljgt'11
\",1\ "f'tl ql,,,rtl e.k ko n hAL:!n ... in d,.
p"l..ar ...{,llk,. h.r nk .

I.!d H;) -;~')!i"· r,!pport+>f'nh -, dat hIJ
.L, llodlCt'"' n~rar"tlt~ he~ft doen ann-
hrpnl.!tVfl op .I... \" erlore n Vlei W~, t e.
I.!PrJ I't-'fl ko .. t ...u vali 1:2 8':0 OU,

Il,· raa.d kellrd.. die. band e lw ijz ...
u-()f'ofl ên 11l.tt4·hti!!:df' b-etalin~,

iI.·,lu!A·n. ,l,t lid Ro.;.ou\V de lI()di~,.
...t.l f'pt'll 1If'IlH'n r.a!. lDet Jx..trt»kkin!!; t~"~
'" "1'<lnfl. tf'~PI1 p"n ko,ten van £,)
n JI-.t tDo bO\4'11 g:lal1d~_

F:"11 bllt·f ',\ ,~rd g€>If>7Rn nl Il rip tWf"r
D. ". (;·rl't>ir. aallzod, doend£' '-OOr tit'
",n.t,.llinl( """ ,I.> lw. - P. .J. ~lIlit.
til'" \·rN!.erp('l,lt·r ,-oor' 'ik ~o_ 2.

B~·...lot.·n d .. 'l.JHtk tf' rf'lferPT~n nHar
dl' f'IVlt~II' kOHllll\'<. ...ari ...., met raad ...
:1.lnh.·Yf'llll!!t"rl,

~>n hrlt--f '" .. rd g<--l."7.t'll "HD de h.·pr
F.,' ~{(»-.t.'rt, aa!17...ot"k doelIJp voor
a li ton L-f'l[ , 4Jlll Pt"11 7A'kerf' \T~, ovpr
'.I.J.n pi"u'lIdtJiu IHIwl1d('. t~n wt>illi~ te-
'\f'rlf·I.Q;PIl.

~Iott-'II di,4 7..:wk tP laten III h:'lndt'!\
,'an hf't lid ,'001" ~\Ïjk "(J, I_

~:"n brit,f w"fll gt"i~7 ....f·n v;, II Ut-" I}(~r
H n ;4tl!.:;!IIl!!h. Irt! """ dit d,strikt
In 1[4" \\-t·t~f~\-Plldl· \"f'rgadf'ring, m.t>t
ht-trllkkITll! tnt tiC'pntif'''', Geootlllf'prd,

J-:~'n appllkatit' "'erd gf"&Je-z.en veor
h...T (IPflC!tt"ll 'f'a,11"pn ...dlnt te \f:ltro-
z(,fontt'ln f\,,' ...ll)tf·11 dIt aanzOf'tk t ....

i

wordt veel keren
'rSunllght" Zeep

1\

~ al de zuivere
:4'

ID Zuid AfrIka.~;

DL G. J. IOuse&II,
meer

verkocht
Deze broeder. heeft het beroep ,6o'lflr

Barberton vali de hand gewezen e~ ,Wit
uanr Roos Senekal anngenomen.

zeepen

ArbeldJ.loloaie, Trouw.

Prop. Gerden.r, ;!

eD kooit;_4ml
-',IiS~ÁR"

·.ROOM-AFSGHEIUER .
OS UIftIIt. BBJIIIRItT, PORT .5UNUOBT. BNOSlAND.

................. ~YIIII ................... ....,.....
.,.

Dc nnulJI der plaats wnar deze Ko~nie
gel!ticht wordt, heet Lage'l'Sdrifl en :"0.1-
gens de Vereen;!1iny is Ds. VillI der Hlirst
\'all 1\1" kwall8ie govraagd de betrekking
VII" superintendent op zich te !Iemen.:!

1-:

Deze hroeder is deze weck van zijne kil
teruggekeern CII na een bezoek aan .het
ouderlijk bnis, zal hij zich t.e Stelll'mb~b
vestigen en vandaar zijn werk al" Al~tIl.
Secretaris ,'an de Ch ... Studellteu Vetoo.ni-

----: 0 lo. ----

. Bet ~k gemakkel.ik, is sterk en eenvoudig ~ 'bn
~elik ~ worden;. kortom: Hft:ÏlltIIrecM.
:llriiMl om goede ~ ~ maken, en gij kunt e~ wm.t mee

behalen.' ,
DoeaanzoekbiJdeenlp ~nten

iilig voort zetten,
.f

+. ~;
IN MEMORIAltt.' ~:;, ,~,

WIJL},;~ DS. p, B. .J. STOFB&UGI. ,
...--- . r~

De AIge,"cene Zending Comrn:i..,ie, kllie
""" :!8.tcn lilt. te St.ellenbosch "er~erile,
beeft het volgende te boek ge8~1 &1'·lJ
~IE~IUl<I.UI VaD ,Ien ontslapen. broéder
wiens naam hovell dit Ktuk lltaat:- ':j,

De Algoroeene Zending COlllllji88ie ~
voelt zich gedrongen uitclrukkinglte'ge"'n
aan haar gevoel "sn diepe smart: oyer ~let
heengaan van DH. P. B. J. Stof.~rgi ~lA.,
B.D" eell Tan haar godvr!whtlgjltci I~\oe-
rigate. mee~t. ontwikkelde ej! lu~t
bezadigde arbeiders. Hot vedies d~r
zijn dood OilS veroorzaakt i. bijjla on~. •
stelbaar. De Commissie bad gt\1100pt-.én
gebeden dat hij. ill het "ieuwe arl:>eidxv~ld
dat belli in Mashollalnnd wa~htte,; ~'l
ruimen kring zou Irnnnen werk~rn zijn
in de veRtiging en ophouwing V&liChristus
Kerk in die gelvestcfl. God ~ep' hl.lto
echter tot hooger ('n heerlijker werk. np.
Het i9 onze oyertu igi ng dat vee1 gebe<Js
gebeden 1110et worden tot dell dé.
oob'lltes 0111 arbeider.. lUoof' v~1
arbeide ...., voor het werk .
oo~tl'eld ; en tot zootianig
dood vun dezen ..
kraclitige spoor_lag zijn,

\\-(,Ig~rt'n,

F.t'll rap~.ort ""'I'll ,iZ:f"I~n door d~
ht·pf H.o('h",-r, 11"1" Iwtn··kking tilt rlr
T\f'~ Zuurfolllt'll1 - P;tapkuiLdontf'in,
fip,IOl"" ft. t w'·;l:.'p7.wht.pr D . .J, .\ mn,
gi~. d~ n,~ll~p j Ih.trllktJP<.; 7.al J.!:~geYf'1I

worden door lid ~[Plek "oor het III or,
df' rnnkaD Y:1 n dez~ Wf'g,

F1nigfl ai1Il~~,kf"Tl "oor hf'L llitrpoJ);:pTl
r:ln !il'f~ntif' ... \Vprt!.,n voorge-wg:d, W;Jaf-
\',In tw(·,· nwt \n~fd(,11 tOE'l!~'"t.:tA'l.

'pplikatl" ,n'rd Il"nwakt door I'('rw.
,,'ag-npr, Y{}Or Iwt Ilvprmakpl1 vno d..
11('I'ntl'" van hp! gpnoot.'(·h.np. 1"'.<\.11 lip
lndl'\Jdlu-·I., naam. op ")1oravic~t_> Z{'>I1-

dlnc;.·' Ih·"ll)tl·n d~7R applikant k~n-
nh tt' IlpYt'n, {Ltt lip ruad 1,()danl,i({'

nl.1I ht nl~t h ....t·ft.
,,-p~p7.ll,htf·r'... rapport ~pltl7.{,1l t'lI

I!.f'!lotul .....·rd - I
Op t~n hripf Tan dt:· Kaap8tar f"

prOkUrt>l1r ... ,';"1 .It"" raad wf'rd be"lotr'Jl
"h'n ,'prdt"I' ...tapP<'n t.· rlOf'n tt-1.'en ;\,
.J,I('(J!,.... .

1~ ..lott·tI. tbt d.· ...f'krptart~ een ,~.f'_
kc·. aalltal 'lTk"I:.iren I!:<'nrukt kTlm
vnor vf'r~prf'id)n~. (-en )x..roep doe'_l.d-e
,.p .dl .. ~rondi'\!t.!')n~nrq .. voor e~n I~Jst
V,lll hilllrd"r, fllf't hf't bPd.rn~ dat ()+l>-

t,lald wordt ;,l~ hUUT. lt1f't lu ..t doel urn
! ('rt hl1llrti"r..._~·Lhtlng tp hpffpn ondPT
df' -.rh()Ol, .Iadw ...t. l'

1.101 Rr, .. lo>r I.. "d" ld lafpi ....n app I,
k.ltlt' \'811 ,If' hnurrlpr ran Ol"f>~!~ Pn ......
1(,) B.."I1)t~n lit> applik<lnt kPDI11o::. tp
~'\"'n, lht h~lllr :1al1z(~k lli.-t k,:ln WOI'-

Eggen. • •
Maaiers. ..

SSEY HA.RRIS

In dezelfde vergadoring der ....9'l1Iln"'....,
werd ook voorgelezen wat door
van Zendelingen in
opgesteld :-
I De.Zt1lergaderillg.WJ\'Oelt ziel. ",,,<lr,,n,,ob
kCTtDl~ le nemen van het f ... tr.",.<l" HRh'noli-h
vlm 1Js: Pieter D. ,J.
Zending als arbeider was
drukt baar innig gevoel \,
OVer het heengaan van
toegewijden en geliefclen

wijngaard des Heeren.
Ioanr overtuiging "nn bet
d:!t. vllZ<! Kerk in Zuid-Afrika,
Buitt-nlan<l'''',e Zending, en i",z"~dl,rh,e(il.1
de Zeuding in lIIashooaland
vroegen dood heeft, getroffen.
deze vergadering het a18 hlUlr be.whléi(l~iI
gevoelen nit te spreken dat
clachtenis van den overledene
wliardigcr wijze kan worden
dan om de op te rit'hten t·;,'n,n;::eUlst.".-
"c!too!, die z()oze"r het voorwerp
zjjn g-edll('hten, Il""'prckken en
Dllar hem de o. ~Lofherg G,~d{ml'8cllool
att-n h....teli. }i·'O.' .. .-' ,

'._ .

Il. ti t I\~'~t" .. t I~ln

nl' raad )11"1'11 ti~df' vonl,ring van
arhtpl"'tA Ilrl!"

\1'. ,·hl,la ...r Iflll.
1-:nJ~t' ff·k.'1l1Ilgt'!1 "prdf'lI t.~n \""{)(H-

~p\.·~d oAll \llnT h'PtalJJl).! lZ_pl:\.. t.

""-'flt\i"l1 \';11\ Jt-I c:pwnn" m;tandt')llk~('
.,d. lIl!..! ~-In d(~" 'frdll1.~",hllrv ,Ilelt'

r.u,l. !!f>llOlJdcll Dp _1(. :!7 ....tp .\IJ'
lijn;

'1 ':"11\\ I;())'dl!,~ n., h4'TI'" .T .J
L 't •., I \ ], ..ch.lPr. H. Trutpr. W.
n I.tr<l \1 ,';111 tlpr ~pl[,", S S, l~"Hn.
I'_lord \1 \. pr,f.ld. Pil d .. het>r ( .. 1.
...:.\'f' ..... r~(\'V rr k, f·n r.m.\. n}()rzlttf"T.,

D.· n: ot Jlll~11 fhor vnri\!p ,-prg:uJfl'rlllfZp1!
'H, ..(lt·n \,p!P1,pn Ion gop.cl~pkf'l1rd_
nf~ ...Pk"'TI'LI rl'" ra ppnrtf"i'rof' N°n ()v~r_

. enkk"" kd"". "'Il £l.M.10... 10d. nJ>
'...'I, ... t,· \!J\!l! .. tno.,; 1~7, ,

F.·t, .Jr'pi:! 't:I' tw-!'<~andp 1J1t de h.~-
.. Tlr'>011Jf'; Rnnk ..n P. '-;"1 .tlPf RIJI

\"·r .I'\u·(\n rpr ,.... r..:»dpnn!! ~81n
'11,1 '11,d,p "f"11 kl'nnh(!PVlng, \\('-

l.... ',1,. d.\:.h!:pltl'll ,-onrkomt. o\",r'r di"
...If ,.~t, ',1,. -tol door dp PJ\nrl .....,.· afd;'-
11_ lot': t Hf)rd"ll Or~f'rH ht op (t-'

•...:: • ',~.'II l."I1~ -hr'l:_: f'tl H.-nn·,n

C:::c».•~
Kaapstad .

" 1. ,
DEZE nuttige en alotnbebnde Gids, welke ~ ieder in

bezit behoert te hebben, ral dit jaar door 0D8 gedrukt en uit-
fNeVen worden. De prij. ia nog zo billik als v~ na:rneIilr:,
6/6 met ~d inbegrepen. Orders moeten vergezeld zijn

LEVER-, M.AAG- EN
ZWA:KHEDEN DIE HILI-:
TI'! HlTLP ROEPr;~L GRATIS.

NE· e'n :,ZO'NEN,
OLONI.A.LE worden.

..... ~, .... ,.. .&&A'-I, .... tale Werken, YID de Bandt de Illllers" Co., Be~t.
strand Stnat Bus' ~. KA AjPSTAD .----------------------------------~------
uJN'ID. l:>:aUlCPERS-1ttAATSCH..&.PPIJ·

~ ; i

Er'.'.SA80T DfVfLlllERS

van een remissie.
Men doe vroeg aanzoek, einde niet~n te

1",1 1', r j' p,'f)tf': ...t,-~r .. n,

'. r.~·.j LI'! }wt ,~ ..·\"',.rtlP'n,pn: i:\

.' ,..:'~ '.."'rr,',,,pond"111 '" ~('mplu .... n d;l{
' .. : tl.·~ .:''-{ ,rklll~.,·rd 7U1l .. 11 wordf,tl

I",J,'rr •.k,-n!T1..!, tI' Wl\rd+>11 Vt·rkTf'-
,1,.", ,:', '\+'Pllt.ttl" rill \ot)<,rgpl'")l:d
.1'.1. 'I \-..pr ,J~. Pn,lrl ..~. :tfd .. lill)..ri..,

df> gP7.A"'1!dl'• I' ""',1 d Ip!dt:,;}f , \[1

I' II IH·t \!()(lY,~r]lI'Il}('nt~ gf"7All1_

;., \ ,)1 Il"n H..:u"d ...llfl T"twr wó.r,d
,I .• 'I~ ,~'p d"1..t" r-:;:ld np d(, ',) ..

\ I'T\!",d"r'l'l!, \';111 d,> P:,~,'l .....~ ,lf-

.. r~<\,l tI' nl>rt.pgpnwoort1"itpo,
I .'1 ~\'.!: .)111 dH' l:1at -.:tgpn4)!f'otnd.,

',~" ' . ,. \ ,"",I\' ~I'n ni('- \'PTtlf'r J t("
'\ " ·\I.'! 111''1 ,·,'.nrlZf·nnpnHI vnorqt.,. :r
"I,f IPT'lI!k,ltlt~ ... nm vnnt4"-<.l ("oPT:l I-

t..I· I I~ w", II...n .,.nor~plt··~d .. n 'lll"l n I,~m .. ~

Schrijfb8ho~~n.
, !

"

•
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, Denk aan hd aaatal Tee&!,
weIke"D paar jartID JelecleD po;
pulair BChenente zijD t

, Denk UIl de venchille04,
Teeën, welke heden naar de
blieb gunet eueven !

, Venolgens, denk aan " ~
TAB." welke de StaDdUrd Tee
voor de laatate 20 jaren geweeei iS;
en welke haar hoge rang aJleeD
ophoudt door blijvende

, De huisvrouw, die onclenin·
cling lOekt, kan het. o,eral SOekeD,
maar rij die op oodermdiog áeht
geven, koopt

-)(uz1kale en Voordracht .0.-
petities. Xuut .en llu4w.r1l

Tentooute1l1D1' .. i
r.

POPUL.ua PBI.JZ.. ;

Enkele Kamjee 3{- (ger~~ )
2/-, 1/-. , i,

o~' V.i' :til ... "' .. .., ...

IicbuDea. i~
Diet __ ~
• i L.M.~mbd.'~.. et .-ac" .. ~ .,
. welb ,ora dit·'

__________ -+- __ .&Gmiag ~t lIitt:wdf1Ut.
___________ ... ~ lOG all beiba.l ........ , lW,

.. ,eade ,lui ch toeii,.plliU ........'·L_c.:l1l" ...

. __"... :.~ dIt:~, wer:kiitc .
koudwtie I be.oideNa.? Olljpt1!rijt~(_"
Diet, WUIt~de ru4 :'b.boa4& -·-",-~·I·
IIOC het niohl _ .. biD. doc.-II_.ttt;.·'~,
IJHIIIt onnrkbur ~' mU.. '_
udere bm.' uit .. pea. ... alt .'
dull ..ordt, daD 1. de P08Itie ma'ol~"1J ....itlWi
b-.r el•• i ill, 8a dat de reed ... tcII.III{ICIOt ..
allpbW, Il~ wil PIIIiIniL .

De m.i. oatatut daardoor, d. ~~~~~~~~~~~~~~~i____________ .:. putiju iii de ..... _eIe rUCI

.erdeeld liju, III oueler lIllke - .. iCIi,~l~m
~~fo~,=..:4e '*..·,::'~~l:i=:~ 1al~~~~~<;·~ ... IiM.:~1M

.... ~.1Il het roontel,' . ~~~~II~~I~llt~~~~~~~~~~I~~~I~~~;~~... ·lIa.UrA .. ptennt keUII MItt~::be=-..~.::;:, . .;piilil"
dill, iDdieIi DOdi .. , i '. ~

.!!!!!!!!I!_I!!!!!ll!!'';'.,,~,!o'!!! .,.' .t l ~

A.,.~·BRLJËl.
ne verlacsertug aan de Paarl .oG.r.,-... .
BI.. P!abUo8rea we bet .rap~ !u,"

De mini.teriile kri'" Iile Dood.... _ IIMtk"rurdl&e 'publieke Y,.pd«lr(;
midd.g begoaDeD ia, toea _ ...--Wd die IJ. ~ ":II dl Purl ".d pboca~ .
na .~komitee op • toefi,.u.g8bI'U Ï8 ~ da. Niel!aud ~I.bekeDd la ID. 0JDt
wetgeyu. reed weigerde met dl b. YOIkaaid,: UI· .dit rapport ku ...

. . __ tot AUeP uadeaklll pIt_" WOl'
blAdeJjo~ YID de begrodq UIl h.... , ... eD. lO"" tot de orertaJcbtc .
duurt YOlJrl; doch udert hall eiode. De ..,.a., dat .. b!UtageWOOll &Ich
talrtiek TID Dooderdar werd m de, r-r. ftIIl b,a •.di, bij. wijDboGw'be b8b-
zittiDgn YU \ rijdaJ, Ze&erd&c ea IIUO. beo, beeft: lDIIIter cpmukt. Dit .. _
dag herbuid, en ~ .. _hljalik morgea . ' ê1óor c1e hlclialib t08IItaiI waarfll
weer pyoJ,d WOrdIIa. • ,CIeA 1Dd~ IIIC~. taM beYIDCh, .....
lot_ .. erdea door de - 1taaII .... 1iin Ipoedii _. rerb«IriJII

ko-. iIIdim ma.o W_·.,.,,...:IM:UIIIiliI•.w..
pogi~~D . UIIpweod om &feb . • alet tot WID~ wil." YM,alll,D..
moeilikheid te reddeD. De -- (IOIUI' Dur.. Till hart. _:wHrillllllil..
.... de motie, "earY.a • ed,f,.- .... .,m.,.~ ea
WU,.OT Vrijct.g bui. ,af, waarja • willeJl ~:- .... i__ ~_~.",••. I'l
_lIMIillleicl werd ait&edrukt om met komn .. te hel,..,
t,oeiipoiag.bill yoort til g"D. D_. TOfIDYU toalllDla!iI,"'_.iW. ..
IIlOtie werd Zeterd.g ~ea.at d. CU pD~de . . '~"a-! ".
'-__" _.._ d' u .--m -, ea ~ too. _~·aitdrikJdqea___ .tem TlA • p........~t, ... W'P CUe ..... ..enteo PbeIÏId, DIet· b_
_ .meodem,at TlA .~. h_ GRliJr SOfCIkeareD. Dei idi, 6t bij.. t.....
op daelfde wij. -...d .... _pea.; I. bóop""'" roljJa, 'SIcih..... ~";b .. ,
_demeot ..erd ai&dnlkkelik ,nep dat Wpe ..... ..n.a r , aill __ , il ..: ..r-
de raad gewillig .u me$ eiebeg.,.... "eóhlea .. UI !IÏeID&iI:f hála .... k.ade
te gUll, iDdin de regeriag lOa God,,"- ~; doe'h bijalle ij,,~~ ~
men te bedaDk .. · ol róór 't eiadê· rill dit . • alt heI'~ ~ ....... ~. ,
jaar eeu. beroep op 't laa4 te ~. '-Jl.
ud.... woordea: daar de 1It8III_ ba
reed 1ItaIkteD, "eDIt. eie oppoeItie de be-
IliaIiug .... de ki...". .. Jat,ua. De pNII. r••NCbijJM_ ..... .._'· ........... t!l.... __ 1~0I.
deut (Sir ll&Jiu D. VILLIIIU)lltemde
te&eD dit _deaaeIlt, "omdat hij 0....
de lnrMIie TaU Tertroa_ ill de·repiD"_I'_d.rm.
gMII opioi. koo ait..pnkea. "

Bet Week h...... morpa lIChter,dat de
_ame TID eie motie .... heer WllJlOT
pea nraaderill' iv eie 8it.aetie. bad ge-
bracht. Nedel eie motie, " dat. roorsit.
ter de a&OeI UI .... leleD," door het komitM'I:"-,-'-'_'

.... aaacuomea, -, de hW·WtlJlOT lijI"'pij.lerllriiil'''l.aa:'t;;;~=rll.~I~~~
of dit io orde ..... , 111ft " OOS op de ~
lalie TID eie rorip Zetder. DI 9OOrIlt.
ter, • ed. heer Boa, ,..we dat bet ""_"'rlt'.~
TOIkGmeIa - iD orde ..... doch . dM Dllt •• __ .. ;ClIiê...~.", ..
,.... be&WMr hall _ •
....... &1 ja te- fCIIP8L Dit. ".-ira_.l'dlffe
lItemd, boe.... het uit ie anI,e
'fOCnÏ,u.r reIII8 1... _ .. L·~~!~t-
:0. ,....1II!I!I15 ~"_M'Iii,...;;;Il"!"~:

ap da~ ~~~~~fiiE;;~
WILIIOT i ,~: II
m .... dat .. ·yu bet komitee,.,...:~ ...~._,_.-. . ,........... ~.

~ ........ '........ :J
hW WCUlar Wi- .~..:i
reed. Bij wilde ctaaélik' ... ..wlll
"bet ~t-w clef .. ..,a1ti.1 .... _~,lQ
riInder

o
. J. DBUlff, IlziëIItkundlp,
IH£IUI' I0Il1 ,t I, UAPlTU&
DIE.... £1.111I£I£1II.NEG AR

DE ZUID-URm A AN
Vm1'JNl$}D II:. '

A ONS LAND.
DINSDAG, 17 SIPTBMBEB, 1107-. .

R Het einde nabij.
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TIJDS
BEWEZEN HEEFT
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BESTE

E E
•

TE ZIJN.



Indm'~ri.A-
vnn Z ..A. .... ~.u_...
'Inden.
_,; &~ lt t:
r, .1. Pyott' •..
\ Zijl, J.'
"""", B.'"",,,,11, J. na:
v e nde Raad ..

.\dendorffi •

Baderr~o1'!l4. Ji'. {l,
. k , E. Y. :Bribaul,
P.. J. Cillie,. JJ,
l. P. Cra~ .\t.
Beer-, A. 1,.. cf&

.\.;,G.E·~t
PI,,~i8, P.' 11
s. ~Ie'

·,II.'r, J. Gatficlt;'
l-Iaarh<lff, Dr.·J.
. G. J. Krige, P.
Ian, J. J. Midi;tll,
. Oo!<tilmisen, W: C.

. '''..,.19, D. De. Y9"
>f'nlMlimer, W. Ru..

R.cbreiner, O.
....r] .., W. (J.
W. 8martt, 1.
W. ThOlllafl, C. K
-rdan, A. C. o, YlUI
Zijl, A. G. Viljoen
A. Vosloo, Il R:
rr= n , G. Whitabr
F'. Zietliman, Iede~

rc:n.dring.
"._ van parl~~

.·houden werd eet
waarbij va,n !tuw

,,·tll4;;d met bq,en;.
.' n Pr werd besI'ot.m
te stelle.n met het

.' rbond, en bij dat
" ..ren op de well3!l-
-men in zijn ltonsti.
,,,..n verbonden %ÏclI
"'\'orderen, door er
lf' geven in' de

k te n van dé Ko~
ue n .... eQ1 bericlIl
'P i, ,,€'fWnden aaa
In. L.W.V., in zijD
'11 van bet konri!ee

dankende voor de
brief ,
l]U.h.per,
1\".

I W. DE KOOK.

KOLIEX. CHQ.
ItRHAE GENEES-
DEL.
I i., voor nwe:r' da..
ruik geweest en i:!
.'t ~ s\l.lult!sl'OU.
»n Wekt V()OJ' ing~
faalt nooit. Oren!

VEBUS.

--
---_.~. .'

OVERZEE~._-
:H.Jt;UTD-BZlUOB'.RN)..

\U~() '-1'£

(",,,d ..n , 1-' &>pt.-De heer Well~D I(::a;;i~;d;
,I...,d vu n uit Spiwoorgen een poglDf;
• rn ,,,. .\ oordpool per ballon te berei-
k,'n H,j st",,!: de 2de deMIr op, doch.
,,,.r.! In .,)n tJJcht belemmerd door een
n(l('rt~~llke tPgeDwln~.

I)" ba llou "loog III

1I..t ,cl" p .....rd gered. . .
Il•. h,-e r ,,".lImann III te Tromao, la

'l,nr\\t'gt'n, nan~pkomen en rappor ..
~'I':-'!'" rl n t allp'S wp( \V-t8. ,,'

I( •."",rs korrt>6!.>ondont te TI'o1ll8O
· ,.•. 1, "·rd,,ft· l>iez-onderheden over de
,'I\'!" .t.r It' nu-de,

1>,. 1,..1 loll stwg up met n~rdwellte.
, ~t' :'ïlt'lI\\ Illtl e n was &~Ig JO een
.,,, ''',.~I"rm gl"IH!ld. Tot driemaal toe
u , r- I ~'ï',,()gd tegen de wind op te.
''''I'en .• I,x-h 1('lkelU! werd het. luch~
~I hip [t.rllll.Ji!:t,,<lrt·\·PJl, tot 00 duisternis
· .: •• ·1 e-n i1d IIfH)(!zakeJ,k werd, om te
·l411t"!1.

\).' n 'ZI!rl(~I" \t-'rtrOl1we-n ID een nor-
m.1 i., (.nm,! sukses tt' zullen hebben.

Ill': \ot AH\lKK_U :'\SE VERWrK.KE.-
LL"GEl"i.

l."n,f,·n. It Sopt. 8puje heeft be-
..J(':,'u, o ru haar hemrdd ..ling in Ma-
r'.' ,,, , .. he pe r ke n UIt bescherming
.'1' :'1'''«flS'' bala ngen. Het ZAl der-
ha I,,· g""n g rote ve- rsterkingen seu-
":'11'. duar het nillt raadsaam geachr
'" -rd t vo rr le r het binnenland Hl te
1 ,,·k k-n.

Londen, 16 Eklpt.,-Ui.lI.
geseind.: dat de stad 'M.iri-l1'iU~llDllah
gi4terav,nd tU baar geheel_
vernield 'w-erd. De ~had'e
..ekend 'op £100,000. Ver~
menseKllTeJlJI IUf_1I ech_ nie~

. STOOMBOTEN.

'1\ IlUW.\.\DF.LI:-'''G~ OVER
\) x 0 ~:R.WrdlJ>Th'G.

Londen, 13 Se.p,t.-De
vertrok IVrijd:aglillddag om
iLas Pa~as ..

Londen, 14 Sept. - De . .
Castle" 1rWIUD heden morgen om;" uur'.
te 8out4ampton aan.

I...ndou , 14 S"pt.·--l;it CasablanCA
,,,,.,·h j:"" ..ind, da t de Cbaouia stam
"I"::'" aM<li",I .. n p:p~oouen heeft, .om
I. ""d.-rhandpl .. n over onden.· ..rplDg.

'''' .... r a al 1),.,,<1.. autwoordde, dat,
TI,llt'll n I.'t voo r morgen voldaan word,
.,,III d,· d...or Fr a n k rij,k Jl:estelde' voor-
"aard.·n hij eh." sunval zal openen.

I'

I
I

1£IT£l.I£I'ClTEIJ
OP8OJOIlliG •

. .1

KAAPKOLONIE.
L,,,d,·)I. I-I g.'pt. - ·Renters kor-res-

r..u-Irn t tf' Casa bla nr-a .~eint, dat do
~'"""", nulit a ir e bn llon IS opgestegen
«n d.· nmg:r-I ..gf'1l landen schoon beven-
r!,>t1 \\ .'rdt!ll.

I).· \rahi .. r+n w a ren gevlucht sedert,
hun ka mp \'t>rhrand was.

~rSTRoA LfF.8E S<"I:lF.EPV AAR.T
BILl s,

Dr~ ..;I·LT.-L" YF:RL.\.\'f TA:\GIEIt.

I.""d. II. 1.i 8Ppt. Reuters korres-
i" !ld.'nt tt· Tanp;if'r seint, dat de 9n~-
lnr: {)"n(~'rdag nit Fpz ve ...trokkeu I.,
n.i.ir Rabat. waar hij op 21 September
", r·.' "dll wo r dt , 0.. sultan wordt VPl'·
~"",I(I ,Inor 10000 ~(llgelingen.

MF.l-3rE ST.\ )nUN ZIJN VOOR
VRBDE.

Een heTige lItorm woedde Vrijdága'fOlld
flmafreells: 6 Uqr over lfllbrtJwge eD YeroGr·
za.akte aanzieDlike IICbade ua ik vriIObt-
bomen. Vali eeu bula op canoomg,_d
bet dak eD de beide genJeiaden, ~kt,.
De bewonen baddea een ....oaderUb oof..
komiog ..

I"ndpn, 1.'; Ss-pt , Re ntera korres-
p"n.J ..nt te Casablanca spint, dat ge-
ra ppo,t"",rd werdt , dat J\1l1.1ai Bafid
"I' ~:1 Soptomh ..r met 3O,OCOvolgelin-
:!"n 'lit :\farrnkesh \'pctr"kkPll :lal naar
Rabat.

I :"ru'rHal DT1Bl .. ber ieht., dnt hij <le
w a 1"'t1.tilstRnd v..rlf'ngd h"",ft, daar de
,,,•..,rderheid d" r stammen t~D gun.~e
va n vrPflo is.

. Uit W(J1'CaUr ....ordt bericht d&t de
toppeD der ber,en a&q beid. zijden villi
Blad Zatel!dag morgea mee grOU .
hedell lDeeow beCIeki WIIlft' W1terh_oodii ..
.. u gednteDde V ri]dag ._ koad •.
de regeD ophield ...... d de lacht _r ~MII'I~·I""""
en de boeru, die ách nrlMqdeD
ODlaaga ge ..aIleD om-..~ige
ou bang dat de' ..orllt de j0lll1'llnn .... lIiIII
en uitsprllitende wijaatekkeo UI ..~.
MioateD. een daim water ja er gedll1'llllde
de afzelopeo 24 arell t. Worceeter 'p.....
leo. Nad,er UIl Kaapetad aast ~ dat
de ngen .. 111t'e1;2 daim heeft bedr~.

Uit ïGeIar~ wordt bericht, dat
regelingeD setroffeD ·ziiD, dat Sir'
Faun op .de tset. de2er de X-'baai·
George .ppor-weg sal op.IIea-. .

De 8Chalouaad heeft in antwoord op _
verzoek 1IaII de- afdeliDgdUd, d~ mi,e
..ergoediDg au de raad gegeven UIwor-
eteo voor het ht.lfen eo iDDeD VtD d•
IIChoolraad btlutiag; bericht, dat de ....et
Bulb niet <toelaat. Op d, Zaterda.( gehou·
dea V.gsderiDg l'ao de afdeliAguaad
nkende de sekretarie, dat ..el. p_ Den
weiprdell. de IIChoolrMd b.lutiog'w ho-
taleD.

De bergen echter George sijn. met
_.bedekt.
De nevei1ing belooft _ groot._bee

te zullea Wordea.

I.ond .. n, 14 Sr-pt .. D.. Senaat van
il", ;:~m"n ..n..st pas. ..eerde de "",rste
I, "II' J.!: van ""n sch""pvnart hili, ~
,·"tt.·"<l,, 670 kla nsn I"",. In dese bill
I.IJIl vor va t dP wenken, aa u de band
gf'L:"""T1 op de sch .... pvaart konferentie
,•. I.nTl,t.'n. in April laatstleden.

p,. hill rnaakt voort:iE1ning "oor zware
I".·t,·" aan sob ....p8f';genaars, die slechtE1
•i ""hph ...orlike leven.smiddelen ver-
..I r. k ken aan «ip bemanning.
:~I!lI'Jwn yan _r.,(~mdc. mogf'ndhe~en,

'I." t(,f'!atf>'1L dat RrJts(' vaa~tll1gen
•i.·I'·1l 'n hlln kust.han,UoI, zijn vno
'1'" ,,,I,, b"r'Nkin!l;"T1 vrijgl'S\<'ld.

1."",1"". II g.'pt. Lord """thn"n
I.,J! In \prd uanstaan(l~ naar 7.tlid-
~f"ka r,·nn·kk.n.

''''n,',·n. 14 S"pt. 1" een toespraak
:' Hl"" \th,,1 zett.' rI" heer Baldnne
hid !"l:_pr"rh"ma nit ..·('n Ml ge\\"aagd:e
hl) ';an d"~ \prhuliIing dpf ~rste-t~lt~
,.-c .. " "I' dp Tmp .. rialp KODfereDtá ...
"" 1·1,<,:l(sdlk(' l"p:ermnc'ht<>n te oT~a-
'"·r··,,. fk.'he le~e ..macht"n, "0 ze.lde
d.· 11"pr rIaldallf', z.olldf'n met de Britse
f,·rrifor:al..,. trof"IM"'1l Pen tweede ver-
1,.··i'l...:;.nL."'~"in \"nrmf"n 3('hter de ger~
...:,·1.1" t rcw'pf'n di£' :.:;ich, \Vlln~Per bet
r j:" In n('o(Jd n-'rkf'f"rdf' zoal8 lD lQOO,
IlPI'!,.'11 'il"rpni~pn f'n alsdan de wereld
I· :rl)[(' mditairo· ulllphronnE'n zouden
. "'~' ;:. ',n-'! kp I,pn \""TPe<.baam rijk ac-h-
I. r ., , h had.

Te Bnwo_ werd Zaterdag _ le&in.
gehouden o..er bruadaiekte onder Marino
oehapen, baar aard; ooruak 'D guaiq.
De Ipreker ...... d. heer Verran. A'aII_het
.iDd ..an de goed bijge ....ooad ... erpdetiDj{
Iprakea ..ench.idene boereD tea guoste
..an het houdeD Vali zulb lui ... q werd
de h.... Verraa _ motie na daAlt be-
tuigd. De ..ooraittv, de fleer Cilliere
(borgemea.ter) deed _ kreohtic beroep
op de auiwaigell tot II:poper~ti, ODder de
acbaap bOenJa iD • ...nobillende
der kolonie eD YOOI'U ooder die na de
!Noord Weatelike eD Middellaad .. ¥ik-
teD. Hij __ erop, dat de boeren .
rende vele j8{1lll meer au de ~
aan de woliDduetri. gedaan haddeD. Hij
gaf ... de band dat er 'edach&ell· ....~
zoo plaat. "ioden door middel V. •
potatiu t_ de Afrikaander enlBi!g ....
boeren en dat de Afrikaaader Bond!'eD de
ander. boereoyereoigiDgen hiertoe ~
horeD mee ta werkeD. Op -de. malIIer
zoa 00_ ....~I iDdnlltrie tot blo;eï.gerakeD eo
zon bl'lU'ld.. ellte met goed geJolg beIItre-
d_ kuDDeD .ordéD. De h~. Verra
epreekt met pote lof o.er hét praéhtilCe
type van Inerinoe, dat hij ill het di.lltri)t
op de PlaWen beeft gaMa.

IJr~ [\;DIF ..."E KWffiTT.E P.<
('\'d..n.-\.

I.,"d.·n. 11 s,·rt. Het Dominio.u
Ir',,· l"r' ""ngr",. daL 0[' lG d .. ,.t>r te
\\ "'1 I" l: ",\',)rnt t!t-'opr-.nc), zal nf? kwes-
\ .. 1"'{iI ffPll,lt' On~t .. rSf· Ilrbeidt"'rl be-
....·,r.·~.'11.

I. n,J.·n 1-1 &opt. :\I'p;<,nti<.>n per'
<.:, ~l'·'l 7.111) tf>r t~'n>('lltzittiIlg vp,r",ez,en
I" '''rb.-Hld fOPt ~ opnwrf~n te V.n~
''''Ilr''r

TRANSVAAL.
1""·,,I,·n. H s"pt.· 0.- '''Mel~nrD''

...:.... ,,'ct. ,lat ti .. · li"",r Dealcin, tIe
: r· '~l"'r ,an h..-·t c:enwnebest, en de
h. or t:\I'ing. ,It. mini .•ter van binD",n·
1.,0,1,,· zak .. n. mN .. dmiraal Fawkes
Il] k'lrrr~pondf>ntif' zijn getTNlen. om
;., \·Pp\I'n!f'n, III hrn·n·rrn de admirali·
t. "" ",,,, .. n""'rk,,n met hl't gemene-
L••~~ tot d~ hmlW f\llt'r :\nstral.ieee
.. lont

I

VO~D8 een bericht uit J~bwy
heeft dtÏ heer Abe Bailey eeD pIP ~!!!"...t
om een aantal joop Zuid·Afrikaan~ ui'
de venIChi!lleude IltateD nit te Iti~ mei
bet doel dese naai' nnchilleDde deKia der
_reld te aeodeu t_inde opgeleid te ....or-
deD in ondencheidetl:e kuDIIteD eD weteD'
schappen. Een kommiuie·~ ~
woordi~ uit- de .enchillende Z. A. kp-
lonieën !a'I worden benoemd, die om te
beginnen .. jongeliDg1!D zal nitkiesen.
De ouJtoeten &DIJen door de beer Abe Bai.
ley .otdeu betaald. '

T. J~",., IwmI z.tenGft _D
kabe~ ~t 8ne.oatnágeo, __ ·Mt
o~lW* " ~ INricht werd 'NIl d~iUJIr
J. O. klritWOodt ... ~hlellt afd ... ·...in__ .... ·.robuioeabla",. D. ,0_·
.... beIjocir4e' tG& tea ~
fUWj. ID... o.teIIh PtoriDeie.

noO [)ST R .H· :\ FG ~:SCHAFT.

r,. n·;•." II ~pt.- .Pr"!lident Fal·
I ,': '«III! h,,,,'ft hPt (foorlvo1l0_ VAn Pen

"'nnr'I"TlAlV ",~wij"igd in ge_ngeni&-
,,·,r. rr"t. <lp "i. dps "olb, om let
.' nn>, tp <,,1tr ..kk ..n. Dit betekent
~•. af,"hnffing .an <1.. doodstnof in
Pr. nkrijk. . .
H"t P.lY""<' ra Ipis wordt .roor pohtle

·'.,,"".-1<1. wijl men .,.,_t YOOI' een
" Ihlwtoging.

I>IHJm:)iDE SPOORWEGSTAXINQ.

[.nlld .. n. 14 s,..pt. _. De heer Bell,
,,",I~m .. nt.slid "II ... k.... tarls ..an bet.
;"amal"am<.>eTd ",enoob!lcbap nn !!pOOr·
"'''t: i"'T'!()n.-e1. h....ft geweigerd de ver-
IdArml( te hf'vl'8tiR"n of te oo·t!ttJnn6ll.
<Jat IIriw 'po.>r'lli,,,,,lieden y._.oomena
"'II ""n al", ..m"n .. 'Irol'kstalr:ing t~ p~

"""r··n. Hij .. a'Ln!Chl1lrd.. ecbter de
, .1.·.·lh,,"d ...rs. dat zij hnn w-illllUm
1I, fl rpdtli'n. lnt1ipn k();n....~ies aan.
i14•r· ...olJf'{'\l w(~rdpo \4;'r1t._~".

1 .1·'r "'o<"lt ,,<,_ind. tInt het ~(>-'

... J hap n"'''-r d,,, ~~kingj'..lnt~~ie ~n
. "'"l1n~ ~rll hUIHI .. n. IX> st.!lDlb:ri-efjl'S '

Voor Bt-Hon.de Boost b.ij
de na;oht,

Woods' aNte
déI•



D:E::re:J:" o:{__ .: __ IC •• '

PU.bIiek ~.te i

MONTA'
yó4r de LaDtOnD· ft8 .. Ab.... ,J~

m'MAIN STllAAT,

DOIDIIDI1, il IepL
T.U u'Uv ....

...K-. ---. .....,....u::.__ fII!!
111 '1ItdMI._~i t'."I!IiIiclM

uaa. _ ...... ·fi~1i;I~I~IIII~;i1 _.....: ;
Het eigedom hew: (A)

Buis met dubbele Yerdieping~
nttende 1~ kamen. (B)'
sterige Badgebouw, . '
8 1'ertrekken, md Badfn
patiënten. «) GrenzeDde _ ~
dubbele ve.rdiepiDg Hw., ja er eeD
gehouw, hevaUende 5
welke altijd &aD besoehra
nrbuurd zijn, die hun eigea
nncha.ft'en.

Er is ook stalling voor paardeu
en koeien.. .

De gronden zijn leer uitgeSRekt
en gelegen in het midden nm de
aller romantieae omgevÏDgsI. ,

Het eigendom ligt lt
het dorp Monbgu en 6
Ashton Station, fn er ia
schijnlikheid dat de S~ lijll
verlengd UI worden naar Mo~tap ,
vanaf Ashton.

Dese Wanne Ba.den zijn be-
roemd over geheel Zuid-Afrika, ala
zijnde de beate Thermal Baden
voor penonen die aan jicht, rbe.
ma.tiek en dergelijke kwalell lijden,

Dit is een uitmuntende ge]egeo-
hf> id voor eoig persoon, die een
geronde aoeldbelegri.ng wenst te
maken. "Met goed beltia bn
deze aak in een van de bede
winstgevende zaken veraoderd
worden.

LEl IEl :- ..... ,.1 II"
.... , 1117, ti I' I."

~

TE KOOP
4 prachtige, oprechte, UltJl:ezoc~-
te, 3, jarige Gelderse Dek-
sten, licht van benen,
dravers, uiterst geschikt voor
ons land. Alle zwart en:~
stamboek ouders. Di~kt .
Holland.

Doe aanzoek bij
J. 8. HOOGENDOORN, '

9~ Bree Straat, x.a.pstad.

E. R. SYFRET & ~}Aatig-
PAUL D. CLUVER, DefJI

• 1£11 P. IU lUl,
~gLAGK& ~~~~~~~~~~~.

_______________________ I

• JlIjJa ~ 1nII:d ~js, "'*I.
lij ua1lftijD ~ jaM. oud .wss.
Bij probeerde .u..wal "ij ..au. k<la,
Gm &!j.n hur de '1I&bau:lijb ki."tl

tenac te,........ ;..... woia bateu..
~ boorde hij ..

AlJer~
Baar-V_br't~~~JA~til~~,.~,.~o,_IR.

LENNON LI •• T«D.--- .

...... Mt ~te,.bnli.kc~
_ .................. &ijll:uuu. I~==~:-~~}~.. kul;'l.. ~ut' P 'p

It,.l terqc p.bepn.,_ . .w ....... ~p
, .. I Ta. ro. ,..u;.
....s...
wij ~IIC TOert., .1lr"4 brl'T~. ,t...

J..IIIU_a de "oo.r.:_ __, .....

• ~C~~ ..m.. doo,

•. ARTINI,
.AU.E.,
ENFJE1.D,

ft .........,:ii_iiIËiiutiwtiiiii.. ,_

HAGEL PATRONEN.
'3/-,
13/0,
17;_,
t8/6.

LONDEN en .J.MING.HAII.
z"iI/,...A.lr. D.-p6t:-

II The Annourl .....

hrg straat 16.

MAR'TIR'S

APIOL"
I.,ooa JWHI1I ,·., ........ f



~i~iFf DI~/Il!'!~~

Het
werd aall'gel_le~

DOlEd.
dcling.

Bij "nlnlelhtg
..u 11 ledel' ~.Il
kóm:ïu:.e t.e ga&II.

Voor he~
heren : Ro.,
KOhler,
hen, sir B. mocllte.mr,i ••.
HurndaJl.

Tegen bet ,,~;
heren:' dr.
ga;n, OIa_na,
pen, M:ichau, B. .
Zijl ~ J. N. P. de

Afgepa,.rd ".MU de .
Strachan en Pret:onlll j- '1'",. "1!I&:rJ)I>': .. ,;,~
Hogers. '.

De PRF.8IDEl.'ft PI aijn tlefIl..,~"f,Jaj
stem ten guna~ HI1 hf4
in komi tee to IUI1'. . . ~ ....
i>e I!l). beer W1LJfOIl'-: Koor,.h~
Het hois ging io ~~Dliteel ',r' " ,"
De Ed.. beer R{)S8 ln dé~. .. •..
Bij post 1 st.1de·_ Ea. h_

GERS voer, dat de vooraitwr.~éIe'
ve.rlate. ; .

Bet 'roorstel werd a~geDoqt4!!l
klHArd. [ .

. De Ed. heer ~ noe~ de~.
dehng. I . _.'

Bij verdeling ~. W !óC!~ ......."',•.'"*'~q,~:-,alR..

de I!l).~r ROOER8 ungeDOtneJt i~~~~eë=~~II tegen 10 st.emmen. . .'oor het 'rOOfttel atem_' de .."'._ ...........
heren : d;. Petersen, LoglI!nl T1iD.'·,~I."ilNo'f1:.~~~

Hellingan, Cla8MeOJl, Gr.aIf, ~-~'!'l=~=:~~lt~t~~~.~~Jfj~~rd~Mit'bau, H. C. vali Zijl, I. J, iir'dib~~:~li~~~1
..n .1. ~. P. de '~illien.· i . "v;
Tegen bet voontel I.tem~nj ..d. ed.

hnen; WilJllOt, De Smidtj Pyott,
Kohier. Pow'!lI, Smith, Buinaall, p,
D. ,lo> Villiers, !lir B. Stookeru$'om. e.n
Bar eable. I

Afgepaard waren de ed, beren
St.ruchau en Pret-orius; Kol. ~,.11 eD.
Rosers.

De VOORZITTER veTliet de stoel.
"aeInt de PRESIDENT de 8toel her.

nom ...n bad, gaf de THDiI ...oEl'llER...UL
kennis, om in de volgende bi~nkomat
...,u de Ra.ad t·a zullen voorstellen, dat
h..t huls in komitee ga op de Toe-
f'igenings Bill 1907-{)8.

TERCGHOFD1NG GELDEN.
De FA. heer "\\'ILMOT stelde voor :

Da t deze Raad, hoewel a:ijn llibstnkt.
ree ht niet opgevend, om een geldbill
yfl vt',",vsrpen, als bij, zich ge!leehtigd
\'O<'lt, door publieke noodaakelikbeden,
nm zijn toevlucht te nemen tot .uIk
"en uiterste maatregel, van opinie is,
""t de tegenwoordige omstandigheden
<I .. r Kolonie in geen enkel opsieht, de
uitoefening van het. privilege in dat
opzicbt nodig maken, en is van mening,
dat d« gelden, welke gevraagd 'worden
door de Wetge endlo V..rga(lering, en
)Jet beginsol .arvan reeds door dese
Raad bekrach~d werd in de 'tweede'
leziug van de Toeëigenings BiU, op
kOlUltitntionele gronden niet lang4!r
knnnen 'Iforden teruggehoudon.

De voorsteller verzocht verlof van
het huis, om .JJe woorden na de wocw·
d.>n "en is van mening" te schrappen
en te vervangen door de volgende woo.r-
r\>n ~ "dat verdere voortgang met <fe

, t<>ciiigen ingabill niet langer W'Orde ver-
traagd." .

Dt- F.d. beer LOGAN objekteerde.
0,. E<L WILMOT: Ook good. Een

a.., andere edel .. leden sal bet am ...n-
dpment voorstellen, zodat, d6l) obssrnk-
t;'" nutw.loos zal zijn. Voortga_de,
zeide spreker, oat dt; waardigheid 1'8n
de Raad behoorde 11 worden geband-
baafd. Zijn motie EOU een eind e ma-
ken aan de t~istzi ek.e tegen.stand TaU
dA oppositie, De strijd, welke de oppo-
sitie voerde, was niet konstitutioneel,
hilt "'as louter obstruktie. B",t huw
had de tweed .. l&ing van de tooëige-
ningsbill aangenomen. Hoe kon bet·
d 113 met "'a(lfdigbeid en eer, na het be-
I!;in'*" van toeëigening te bebben goed-
gekenrd, tegen da~ beginsel te werk
gaan? Bet .. as d'OOT louter toeval,
,tat de oppoeitio ee n meerderbeid van
""n op het alnendement had verkre-
gen. De voorzitter van l<omitee8 ver-
t..genwoordigde de belangrijkste ki_
,.rdeling in de Kaapkolonie, n,melik,
Gr iqualand West, maar kon niet 1t4.>.m-
men.

De Ed. heer G :l.U.FF; Hoet w-eet
gij. dat hij met u zal stemmen?

De Rd. heer WIL.'dOT: Hij is een
f'erba..lr man. \- oortgaande, ze.ide hij,
.Iat de regering een meerderheid in
het ft ndere bui, had. In de R-aad had
.'" regerin~ bet ongeluk om é~ van
zijn leden (wijlen de heer Owen-iLe .. ia)
door d.. dood te hebben verlomn; en
Nm andel' edel lid (de ed. beer Logan)
!tull zi"h t.>gen ,.ijn eigen partij ge-
k""rd. Voortgaande, .. OO!! spreker op
<I .. S8st... klansnie v8<D de Konstitntie
Ordinantie, pn betoogde, dat die klan-
slIle het tegenwoordige geval niet
dekte. Bij be.weerde, dat het huis
~.... n r('('}rt had, om de bill, di:e het
In t ....-e<J" leEin~ had aangenomen',
fn komitee te verwerpen. A~ _t de
Raad kon doen WllS, om amendemen-
u'" te maken, waar znlk.~ goed ge-.aeht
"...rd, ~og nooit in de geecbiedenis
"an h"t KnlJ.pse parlement, WIlS de toe,
.>ilo!;eningsbill in het komjtee-stadium
,'erworJl('n. In .'\nstrlllië kon d" ~nnat,
di .. ook door het volk gekozen weTd,
d" tot-iillleningsbill niet weigeren, of-
"'hoon die Renaat in alle .nde~ ~nlu"n
d... ..elide macht hau als bet andere huis.
O" ..r <I.. Raad het beginsel der wet
hoei 8llJlgenomoo, lfoor voo~. de tw~e
I.."iol( to sU-mmen, was hIJ vpr-plicht
h..t wetsontwerp in komit"e aall te
rwme-n.

DOl Fil. heer SMITH sekondeerde.
n,,. ~:'1. heer POWELL stelde als

Hm('nd"ment vuor, om aUe woorden n.a
,lp woorden ""n is \"an rncningi' t.e
",'hrapp"n ill het voorst ..1 "0 to VIlT-
,.• n~"n door de 1l'OOrden: "dat verde're
VOOTtjl;3 ng met die toeëigeningsbill ll.$t
lang ..r .-orde ~... rtra....,J." .

DE' Fil. heer H1.7R."IDALL aekon-
<]"",rdp.

0... Ed. heer GRUFF Eer dat hij
nallwk"nrig gelnisterd hadl
IIrn ti.. VlUl de vor'ige s~eke.r, &n IU\.n-
jZpnaam verrast WM te rerllemeo, d&~
zijn ooel.. vriend &0 gehoobt wasi aan
riP konstitutie .m zo besorgd 1fas"'o'!'er
dl' handhlning V1IJl de waardigheid nn
de Ra.'\d. Die b01.Tdi.og -.an ~ edele
"Vri{"nd Wall hem (SlIre.ker). ind~aad
"en openbaring I TrO\lwelll} spreker
hertn.n ..rde ~icb de !JeW'9gin;g, die tegen
h..t ei nde .... n de lllatirie oor.lbg op
tOIlW WIlS gezet, om de koiIititutie ~
... hor"",n, AD er wH toen geen k:rajlht.·
ger voorstllnder van die beWllging, dan
zij" edele niend. Zak.eD.. 1JclJe.~
d..rt ra,li1t.a.aJ YeTBllderd te lIijn~~.
als tt.> begimleleJ1 _n 't ministerie;'De
•..-1. IMooerWilmot had d~, ed. b~r~ ..
_rwete-n, d..t dese IUJD poIl~'
~iTlgelen venrorp® had. ~ ... 1f~ inie.t .
Juist. Het w'&8 de ~lllg, DIet de .
Pd. ~r Logan, die haar. M1ofte~ ~
_rvokeringen cntnnn, .. as.,gEfa-.ri'en ..
Dt> ed. boor u,gan Jl()u.~ yotK!!t.In'1\
,~ regoring gebl_ aqn ... It uJ' baar
be)Qftlon .... re Damolllen:: Op '!'!!"?
ttlM.idene punten, o.a. die ~
u n pro-tektie, hael de" .....re1"ltlllr
heel alldenl ,pd~jD
W1It se bad .' .

gen. ~ ~~:~::[:.e:rD«erÏDg i. .
land had. All

a.nde~. placbte- wu_, ,'!!~=~,~·1JfJ~\er. _~.I..~....,' lj!
. t·

hij, -t .
n.a..eIe'
eD ,.éf··
Tan de· ·.(tOnl_ ·'.'lJl1iultt
eie mOtie.. . lIteende.
ongeboarcr._~ ..... , Olll te
bet hUla .a1iitaild !JOU. doe-n
recht., &to door de ed. beer
~Ide. amell~nt '11'118 in .
op.~fen eerlik en ·~mik.'mt dat
amen_ent' bléék 'dttidelik, dl\t- mlln
hoegen~ pen obetruitie wilde vo&.
'rtlQ, ~h dd"de oppositie 1nt.egen(teeJl I
bereid .... , om d~ plden te ·IJtANDlIlléJIl,
Ïl!dien .de regering ':idi. "e .t_g-
gmg wilde doen, O~ de 'kwestie' doeir .
hd' l.nd.te doen beaU.eu:, De rege-
ring be_.rele, dat zij het· vertr-OOl\'e}l
des I.•nds nog be.at; 1II'fJJnD.,BO l18i<l:O
spreker, gIÏ en krijg dat·· vertroD.WéJl·
dan. Doch, indien' de leden Ván hét
miniBterie IIOVEleI rondreisden als
(spr~lrer), .oucJ..n á.ij _k.er r:n ber~p
op het la'DeI'doen, omdat I.,hdan reeda
'roornit .BOnden weten, .. at bet' gevoe-
len des Iands wa& (Gtllaeb).

De Ed.. heer J. N. P. DE. YILL1EB8
wees eTop, dat de ed .. heer Wilinot, die
altijd d'~ raadsman en speciale 'Ver-
dediger VRti d8 regering waa gew-eest,
niet konaek-irent 11''' ~n lIÏjD gedrag.
. Enige dagen geleden' bad de genflel'lld"e
&! Raad opmer,baam gemaakt 'op de
grote schuld; ..elite op de sebouden
van 4le regllring n1Stte, en b.d hij in
v-erband daarmede aan de haud ~ege.
ven, da.t de regering ha..,. schuld 1l0U
vermeerderen, d.al' IICbu:Jdbrieven nit
~ geven, (Gelach). Sl?reker stemde
In met de ed. heer Wilmot, dat de-
H.'ad bet abstrakt recht had, 0111'geld-
bills te Yer .. erpéa, Dai was ta:ns echo
ber niet zOzeer de kweat.ie ál8 wél de
£.08itie, welke de regering' be~eedde.,
_gen over het land,' en do. oppoeitie.
beweerde, dat bet ministel"ie niet het,
vertronwe.D van bei volk beaat. ~ pu-
blieke opinie waa, d.. t bet parlemeait
Il~ de uaeMmerrie Vs.n de plets, '1~t
Sommige leden trachtt.en aich van die
nachtmerrie te bevrijdi8J1, doch konden
niet. Ds. ed. boor "'oilier zoobt,' toen
de wijnlicentie .kwestie vO(jr het huu.
WM, Bieb te _honen en beriep sieh
uiteindelik op bet ged:r:.g nn JohII.
Morley, die ,eaeg!) liad,. dat, als een
parlem.entalid zleb in' gevee.len tegen
sijn partij bevond, WInneer de ommn.
digbedeu v~n 't Iand ve.randerd "1flU"en;_
sOdanig lid d~1l naar ~jn gevoelen kon
stemmen. ' Kort daarna ecbt.er werd
.een vooriItel ten gun&te van een ver-
mindering van. de aksijnabela8ting il)~
gedumd, en de ed. heer KOhier kon
sicb ~et. van ..&.i~ plets losmaken, en
stemde dll"ekt "tegen -de belangeiJ van
,le 1II61l8t\D, <lie hij be1f"eerde ~aa.l,
te vertegenwoordigen. De plets ~r·kt4
tet on~1 ran bet [and, D<i! sogenaam-
de :ProgreiIie~n durf-den li iet. naar
hun overtttiging stelDJ!len, ma.ar moes-
ten blimlelings doen, wat: bet mi.fitstel'!e
wiJde. Door die st,aa.1: va.n zaken leed.
bet gallie land. Daaraan ·moest een
einde worden gema~t. .Hij' .ou dus .1·..JilAarOln.
voor bet. !lmendement stemmen. .

De Ed. beer KOBLER aeid'e niet
voornemens gewOOllt te sijn, om ió·d_
UH te spreken. Waar echt .. r dOO!"
vo~ apl'ek.er lIijO n.lJin in het· debat
gesleept .... , wilde hi; ~n paar' wOor-
den &eggen. De ed·. beer J...N. ·P. d.e
;Villiers had de wijDblllltie in de '&aAk
gemengd ... Spreket meeJlde, 'dat, als er
ooit een reden .... , waarOlIl de motie
Tall .antromren niet bad mogen wo...
den ingehracht, m.n WM bet de ,...ijn-
kwestie. ..ijJ er in het la~buia, een'
bill onder _belland.aling waa op de wijn •.
industr;e; Welke de steun dcr r'!gering
had. Er moeSt iets .gedaan worden,
vonT die industrie en de regering' had
getracbt. om daaraan tegem~ te ko--
DUlU. Daarom, voellie. 8preker,·. kon~ 1·ltelltetlJ\~I':
bet goeverJl4'.IIlent ,bet ~rollw:en' nHlt'
1"'l'l"leren bebben van de ledei), di" <te
wijnindllltde _~en1t'OOtdigdeli.·"Jte..
u."e~nd naar hetgeen de vorig~ .
door de ed. b~r Graaff.,,-u .
meende spreker erop te
dat l,PJltstgenoem.dc eent

d'at d'e regering 'tereel~U~~l~~=:J
en de' int.eTest der II IIt::I::=~~~~~~~~~~'11'.', te~""tjJ' bij' de. ';0

_t.en, <lAt <leze'
opgesta p&ld. 'JliJ
1'"OOFSt9! 'WU de

j'll .•.tegeng~~' •.!'::~:f~,'l;,f,;~:f:t:r:&:
9ft. ; 'nll I..Jl

'MU,
,beer
. )let millÏ8t1eTÏé
0pJKlllnie Sou-n-~ zon bet
selfde positie
tit........ ,'.
. ~ 'Eet hOOI'

wIj heh~n de ~~~~ ::;~~~t{i.~IIJt~g~~De F.d. hBéf i
dat "u.lb het
va:n bet huis,
in 'komitee is



.bill ""erd daarop ""OOI' de t__ de >\'euSidill:he'id

~e;.~~~ gaf' mnÏ3 lUlooio«
voJgt>nd~ bijoonkllRln- nn 00 'ui~gat'U op,'1 1'1 • 60 ~~ .1ltll!4'it<eli;eP: 'rt.~~~~f
te .lu ell, voorste en m IrolllltM lik ~ ... ,...... ' • ,'.

op OOM bill. e,~.....-
. THlB.-GE:\'ER.A.AL gar roort.s' 2.. ~ Y01I~fI iItU~

. 'kennÏ3 om in 00 volgende bijeenluJU'<t oingeo 'nil, al de d' K' IiQl!:ideB.,

.: Tan de Raad te sullen TOOrateIlen, da, ~~~

. ~ huis in kom'ii,ee ga op de toe- telrol'tell Yl".I~de$'~~~~iiil~4IoÏgeningsbiJl, 1907·--<a 6i08 lJWuiten.
BOEREPLAATB SOHO~. w-eMt, niet in

IMten
ks:pit.a-~ reltle",Il~'Ir)
gecva.l1!.n
oude !lOl1~lU-", 1iI=~~~::~-illij~1door -
tende atloill!l!ll.lQI;.
leg"Sljn
den in de _lrrlUllmli1t9 ..... tóri~1l
de
gekQUlen
den. Uw . hurt goed
dit op&icht ~an .«d. .
3. De. l"E'gullltiBa doer 'b0t parlem~",t

~oedgekeurd onder de Wet yan
bepiI.len ten op«ie:hte 1"llD gelde~,
,Iageu uit de llOhatk:i8t, •dat zij op
£ voor £ begitu!el m:oet~:n '.,
plllBtselikD b.ronnen de' .n~, helft
te on gen. VIlJl dit beginsel is
al.gewebul sedert bet p6-
8clIooiraden Wet,' da&J' bet .
plM.tselik bi~ moest
wiils ~rtegeDiwooraigd werd,
hk tell minste, door een ,..,,""; .......1.....
rin.g ill bet teb'rt, de helft
gedekt wordt- door de 8<"hatk:i8t.
de sadere kM t betaald., zelfs het
partPment niet altijd de gellt'one
ar:. g.f!'n. voorda: t zlj in de vorm VFIJI
een tekort voorlnnunen. UW komitAle
Ylndt, dat ft!' tijfel.besw.t of utibl
tw_en_zevootig van Wet :!S'o. s5 V;an
1905 de regulaties, regelende de bda"
hng VIln de t~n- onder lie wet l'!-.l.ll
1805, tenie.t doet en be:paalt de oa.n.
dacht van biJt goE>V<'rnement en."
het parlelDll'Dtl bij de ~itie, dl.> t.,ns
(J{JtstMt. Uit' kom.itee is niet berjlld
00" 'IIOOnItet omtrent deze kWE'stie t~
in te dienen.
4. Bij bet schatteD van de teko~n

.... rd een Olmver k.ontant-geld ~i8
aangenomen. Uw komitee Iran D,.&t
aa.menlen. dat mtataande gelden, loo-
..Is schoolgeide.n, hijgerekend ziujen
worden in de rekening courant 'Ibm
S('boolr.den, maar beschouwt, dat ~.-
vernements toelagen, die uitstaalld~
rijn. alzo ![en>kend :IInUen worden. ,

5. In de opinie VIi1l uw IW.l.litee be-
horen plAllt.~lik& kommissies v.erpli~ht
'te worden enige sommen, doer ~eu
n'rsc.hu.ldigd. .aan de !IIlhoolraden bin-
nen I'E'D redeliilre tijd 1"lln de voorl~-
Ring vau de geanditeerde relle!l\ing te
hE-ialE'll. Dit zal beteb.-nen bet am~.n-
deren' van artikel twee-en.uven~g
van de seh.oolradeu"wet. '

6. Onder he-t teg.;-.n'll"oordige !<t.-eF,sel
OObbE'n schoolraden ~urig een ~e-
korl. {lw komitee beveelt aan, dnt tit
-verminderd worde door de beta.~ ng
va-n tAx>lagt"ll. n.iet meer te &ijn dan 1£1
door h<!ot got'I .... mement TOOr elk 1£1
pJ.,at.seI,k <bijgt>dragen, 1'001' onael' I d
110 voor de sAjari.«Sen v&n IlII1ht.eDS m
nn &<"~hoolradf!ll, eo d'oor de Dg
'nn TOOTSCbotten op rekeoi~ TaO ~et
~ruelllent, ,ca,u de mogehk:e te-.kk>r-
ten. !

';. Te..» opul'bt:e vael:! plaal..",like bij-
dragen. g_eD artikels D~-en-4eJ..
t~ en .--entig ~ scboolraden ~t
reeht om di. Séhaal vin. aehoolgel etl·
voor elke sehoal vast le ~en,' on -
worpen aan (je f!oedk:ellrrn~' V;tJl t
depnrt.eme--ot. en artikel ~n-~~n-
t4t laat de afde'1~d -of de mtmici.
poU.. l'lIlId we een. eigenun:bet..,tipg,
of een g....-nenlike eigenaars. eo be-
"oDel"8be~. op te leggen_ Het
Iócllljnt, d,:,t, ~ beeI .. at. ontened~n-
heid '-taat onder' grondei~rs-. qan-
U'ent een stelsel, W'II t; wenslik ' de 'be-
lasting gttbeei op de scbouders VBD:
jp"ODdejgE'naAl'S wer:pt. (Zie
van A. BJ't'Sler en aniJel"e'tl. .","n.""''''-
!;el E.)

{" lY komitee -OO\"Il'ett nan :
(a) Dat elke !!('boolra-ad "erplieht

zijn oon afsobrift vlln :&ijn jlUlrl~
grol1ng eD ","-i~n AAt! de
lin.gsraad of aao de m.unieipa1 ...
zoals bet genl mar; zijn. te
{bj Dat de boeken Vlm elke

raad open zullen :Zijn ter inzage
elke belast-ingbetaler.
8. t: .. komi~ heeft de

J. H. Fourie <,0 anderen' {A;~nl_n.g".~1
1.) o~rwog_ ~ kenrt bet
~,dat. ""aar een fisk.Je
Terdet'4d i.. iD tW'l'e of moor lIICJlooollcJj;, ...
lriku<n. de
sJe<"~ht..."",n~e .. end zulleo
dat schoohbs.trikt, waarin ZI)
meld 1l"eroen., Het beYeeli
da t artikel VleT 'nlII de &,'h....... .d<> ••
'Wet, van 19(1) gamend~rd
dat er beJIRAld zal worQell, dat
verueu.r geml!:ohtigd w-orde, op
V'AIl de b;,>uqkbn lICboolra.OOD,
achooldistri~ io Un fuk:ale -",._"'-_."
tot één sclIoó'Idillt.n'kt te T~nigen.
IIIDU Dil't. goedkeor~" de .tWbting
schooJdistrikteu, de gTflI.um
niet oJ'eree.n>rt£>mmen lOOt die vn.n
nJdkOl"netscha:p.

9. HE't sc:hijnt, dat. (g heel.at
likheid bestut ten o-peivhte
vrijstelling Tnn eipl.aars ft"
goed, be..-ooad door peraoneo v.n
(lere btan.b 1If'komsl; van. 'de .
'IfOOl'delikbeid voor de betaling
oproedi~ belaatiag, ~ er.
!IChOI pt! lUjn rooT pe;rtIOnM van
dan bl ait:k.e .afkomst. U ti'

looft, dát ~t nodig i
_I'lltcig 1"IlD de . .-et te
teil E'int1e te bepalen dat', waa.J'i
roedin~sbe.t:.Ring ~ i~orderd
in zodaDige omstAndi&}leden. ei!lten.~
nn eilt«ldom. ~_D,d: dOOF
Tan ander.. dan blo UI'
N!cllt llulJto-n hebben t...,~....""t:Alinoi

Op de vraag v&Dde SPEAKER cf er
wen waren, die keD.is baddm te ",~ea
ftII iD te ~D m'" Itood de heer
)(ItRRlMAN op en seide oat hij kenIlu
ride 1f1I~ "II de .oJgende motile.: "Dat
dit Hnlli, met bet oog op eie 11a&t van de
publieke _Ilm in dil Ieod,..an meAing i.
dU Z. Ixc.. dolGoc ..erneur beheert te ""0:1'.
deu geadviaen:l het Parlement moder nit-
Gel te OIltbindllD en op sieb neemt voor-
siening te maken voof de geldea oodil( tot
bet uitv_ VIlD de' admiDiBtratie dell
laDdB tot dat een beroep is geCIaan op bet
laad," (doDclereDd .pplam van de sijde derop . '1'.)

b:.'TAMESON .telde al. OIlb'stredea
motie 1"oor dat op Dinldag eD Woeudag
"II. de regt'ri~ wen de .ourCenf sullea
pieten.
• lAdre-Dde motie van de h~ YltRRI-
KAN, welke in alle genl de .oorkenr -
gtll1Ïften, .. erd aangenomeo, soa bet Il.
tumlik oiët meer nodig z:ijoUIl regering.
_bil de "oorlen, te g6vllD.
Dt motie "Il cb pnmi« werd dwop

MDg8DOme1l •
Verdere keuni!tgeTingen van moties w1lr·

da inptieod door de '- D. VILJOEN.
Bapportan werden ingediend door de br.

TB.IBON (vierde rapport op peaioeBeal
echenkin~ll lIIl toelagen als ~oedgeketIYG
iJl komit.ee.van het gehele Holt; het rap-
port .. erd Oftr .. ogell en lI.IIllg!lGom~.
:aooSOELING VAN DE PREM1.&R.
Dr. JAlRSON deeldIl UMidedat de t(x.

lltand .. n &akeD in bet Hos-hois DOg
daeI:fde gebleven .... __ de .an oor-
deel te sijn, dat de ledea b.t IDC$ hem MOll
maden arjn dat de aandacht 'fAD dit Huia
op die t.ontaDd IfCveetig werd: 1.Ddie1l
de k ..atje geregeld werd, zou 81' geooeg
tijd overblij~ voor al hel nog oaafce-
daDe werll: eD.oor de beloofde £±Vri.
OflT andere &aken. O.der die 0IDItaDdjg,
IMden .cbt ik bet' raadumet de ".-ricb
tingeD van dit Hoa uit te lIteilerl tOtDat
.nj 10\ etlD bealis;>iog zijn gekomCIII iD ~
Bogerhais. Hij hoopte ua.ug dat BIfID-ru 10&eeD bMliUg _ 11._ ~D

om die rerll'n gaf bij UIl de baD4, dat dit
HlIi8 t.lIt zou verdAllel1. Hij beriuDerdct
de ledu erau, dat, hoe_I ~
de voor lunr zull811 bebt}!,n op Dioed." eD
WOfIIladag, bet plan na de~fI.-
• order van oe dag te latens_ le ia,
teosij iett a~ op _ aD:dere plt\al:a
mocht ~betlr~D, waardoor bet nOOig zou
bcrYooden '11'01dell een vwdeu IDAtregtl
bij dil Huia io te di_o. ODder deM
oaaaé&Dm.bedeo .... bij vU meuiDI, dat
~ Huis 't met btlD _. 3'011 lIijD., dal bet 1,..ID~l*,ra"
raacbaam lIOO sijll dil verdagiDg V&ll bet
Bnit voor d_ middag voor te _feo. -

DMrop Melde hij voor dat bet Huit !lOCI

vtrdageJa.
De !DOtie werd IIoUIgenomeu en hllt Hoit

,,~de te 2-15 o.m.

Het debat op de volgende' resolutie,
ingekomen nu de Wetgerenoo \"'er-
~aduring, ter opnemiflg in de addi-
tionele sc!:too!regu)atre., -ru op 1'00r-
atel 'I"3Jl de THE3.-GENE.RliL op-
nWuw verdaagd:

''Ten pinde de I.-...rtaa.lat> betalina
'!'.n de sal ar issen va l\ 0udenrij.er.i Tall

Private Boereplaets Scholen door
Schoolraden gemakke1iker te maken,
mag de Superintende-nt-GeneraaJ van
Onderwijs aan dl' raad een voonchot
gt',"en als vooruitbetaling van de too-
lags, die ooUUllbaar mage ...orden ten.
opzichte .-a 0 de bijwoning wl vooruit-
gang van de scholieren, zoals d:rt l"lj.
ken ~ál bij de jaarlikse inspektie van
scholen.

Zodanig voorschot ui gegeven 1l"or·
den ten opsiehte "an gespeeific-eerde
echol"n e-n na aaneoek door de raad
seli. en sa] niet meer sijn dan een
bedrag, dat. gerekend zal worden op
een ~aarlikse som van £.3 (drie pondee
sterling) voor elke scholier, die volgens
eert.ifikaa,t van de raad de school .~e-
regeld bijwoonde gedurende het tijd-
perk in kwestie.

Zodanig voorseh.ot zal niet 'I"Ilker
gegeven worden dan eens in fOlksebool-
hartaaI. ('D applikatie daarvoor zal
gese bieden volgens een vorm, door het
Depa rtement ra.n Onderwijs voorge-
IIChn.'V'1' n.

Ingeval de toelage w('rkelik· niet be-
taalb aa r ....ordt, wegens 't shriteu '""li de
school vóór de jaarfikse inspekfie of
om f'oigp andore oorsaak, of illgeval
bet blijkt, dat de jaarlikse toelage, die
TerSl"huldigd is, 'minder is dali bet be,
drag ....n Je voorsehorten ten opsichte
d"ID"'I'aIl gpmaakt. zal geen deel vali
sodanig tekort of ""rliies vallen op h"t
Depertement van Onderwijs, dat &iOO
dekken kan door van "Dig.. andt·re
betaliug. aan de raad nor-
schuldigd, een evenredig bedrag in te
honden."

De Ed. heer POWELL stelde d.. ver-
daging van het huis voor tot de rol-
gende dal! 10 nur V.m.

De PR,ESIDE:\"T w-ees erop, dat hij
op. die tJjd n.wt aaDwez.ig zoo kunnen
Z1J1l wegens bezigheden in het hoogge-
recbteh.of .

De Ed. beer R,()SS stelde .u.aroD de
-mrdagillg voor tot de ..-olge.nd.>· dag
2.30 n.m,

De F.<:I.beer GRAAFF sWlde verTO}-
geus als amendement voor, om te wr·
dagen tot de ....olgende ochtend 11.30.
Dit amendement _rd aangeDomen ..
HPt HuÏ3 verdaagde te 11.15 v.m.

tot de volgende dag 11.30 r.ra,

Wetgevende
V&rgad6)'ing.,

?

KAANDAG 16 SEPTDlBER 1907.

Het Hili .... erd te 2 n.m, geo}l4D1i IDlIt
gebed.

Petities werden ingel8Terd door fie beer
T. Bcbrainer.

ONTBL~DING VAN IIBT PAKLE-
af&NT.

orceétar., JD.~ a.
.. .)la. CJP de s4*

eD. ·met Cle. ndQ..

LIt.TRAAT.

ur••'......
Tel. nl.

... ...
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