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30,000 Geënte Stokkf'll (iQ de k,,_p~,,)
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lONGB KOLONIALE
. geleerd. . ~ltWhtHaIDall

.. • k •

.' .' De -Ondarv.lnding.'-···

daartoe gel .. door dën HeéI" 8. D. FICK,
" .. koopeR te1l Dorpe ._

LED.O.N,
......,.....,.~,. den l1den .lull, 1903,

. 11 ure 'I morpna, .

Slacht Hamels!BralfoAW.,
PIallipIto1na.

alle in eeD goede conditie, ioOdat' 88Il ieder nu.
Eerste Klasse Slacht Hamels te bfkoDWl..

. . I .' ."

Watermolen. en BN KOOPT!

VEBKOOPING
8t.U.tr.lCb,
'Illli, lOOS.

VAN .

ZAOBT OIltalapn ba dell B....op .
• 'I'Olld 1 Jau, 011.. dierban nder,
J..,oo.'o. 8~1 ba deu O~~ ......
Da eeD siekbeC ...... aIeoht eelllp
pliefde moed r ja be. 16 jareD

Ili~ ~Wij ftIIKh... . . ea
bart.1ijk .. CIaDk Il YOOI'an. .aJp be"4 ....

De hedroefde kiocIerea,
FLOBIS SMIT,
B.ELBN.A. SlUT,

Geb. d. Toil
ARNOLD SlUT.
~E8MlT,

daartoe ,gelaat, sal publiek: doen- nrkoopen

UllYDSlrSIT UI DB IUP DB
lOOBDf HOOP. .

:Onderwijzer Gevra&g4.· 8. Jl. COBR

18 JULI, 1903

.
8e-ente Wljn_ilken I

-
.. BOVEN JlAARL."

MIELIBS (Paardetand)
randeerd 'yl'ij vau mijt.

Wendt u tot,
G.B. liBB

Kaateelstraat, 23.
lCupatad.

'.Meisjes Hoogere Scb

.,....~bilJ.lIGde ell

I

G. P. VAN ZIJL,
MONTAGU.-

Vendu-.Afalqe;r, Alpaeen en
W...... Ilt.

GEVESTIGD SEDERT 187&.-



"J •

l~
cx,

's ,l •

r nu

Wilson, &' Gilmor~
STRA.AT, .~ÁPSTAD.~ ,

AFDIBUIGSWD 11.0 IllPSrli:
ALGEM EEN

TE )tE N1SGEVING ~IVIEREN,
~OOBO

• Belaat zicb roet:
Bij beslnit VIIU den, Raad zal een

Ambte1l8ar sieb bevinden op het
MuniQipaliteits Kantoor,. Simons-
8~, .op DoNDERDAG, 16,
tussohen 10 uur v.m en 4 "Uur n.m.
oin de Weg belasting n in ont vanrat
~ ~emeD, verschuldigd tot op .uiWilUI
datom.

'pen

,H uren en RekeD,i~n
Inoaueerl ng. ,
Boeken bijhouden vour

delaars. "
Huis-, Land-, Boedel- en Co miaaieagent,,. ~.....;~.."~~B;fr)~".'
, ----- I'
EEN Orgelist, J,an~oekfD met

getuigschriften, te loróen ge-
sonden 1.00 po f)i~ rn~eli.lk aan
den onderget kende. Sjalaris £60
per jaar.

GEO. MURH \ 'Y.
Voonitter des ~erkeraadll,

Oadtahoom,
6 Juli, 1903. I

Op Isst,

STRIK,
../ -,

VlM'RO'uWUU.q...Q'1

)),
mil,
root

H. 'v. D. WISTBUIJUJf,
, Secr"taJ'Ï8.

ApPLICATIES

ken
-rlei
Jaar
lese

WORDEN gevraagd voor', de
hetrektin(l van Gou ?Cr·

nante in" een Afrikaan ch huiagt'-
zin. in de gemeente WPenen, Nat I,
nahij Estcourt.' .

Hollandsoh, Bnaelsoh en Mulielr.
Sálaris £50 p.&. Voor vijf (5)

kinderen. Vrile inwooing, reis·
It~ten wo den betaald.

J. R. VAN }.lE M~I{Wlt '
P.K •.Spriogfield,

Natl\t. Z . .Afrika,

, ,
• ·1

,.,' llzi" ,a. ! ...........!
'ut",,";· ~

- VAN _;_

lom,ALlUIT .YAI CA1IDII..

lar.

W.. h.tbbeu ..,. lP'J)Otea v~ "...
!andbouwkimclige Werkkligen eli

Bakk.pompeo. I

18, Commerelat Straat, .
.KAAPSTAD .
" I

_.
«x.' ·S,(évin ..c I!f'iohied~mite ·11.,..."..1

.ml~ ftIl Wet 4-5 nn 1882 dar
Nominet.ie ,Bl'ii-~ ocderteekend
~ afet..miDdel- dan vijf ki!}7erl
:t'ÓOl' de Municipaliteit, zullen
wecht- .wora..,ll.afD het karltoor'~"._I.,.Jk~ae ')fQDici~Ji~it van O/tlerloD lot
'-Ct' our u..~. van M,A.UDAO 211 Joli;
1908, 'TOOJ' .Ouididaten' tot ver·
~. ,der vacat1ll't'1, oot.atun
dOCJiO liet aftredf"ll (volgeni 1"OOIIier)
-an 2 Raadeleden_, te weta: .

Zijn de Sterkste lib B Wmo en, G. P.. u
en Best~., j' I{o~ die herkieabU.r .ïn.

BOmiDatie Briefjes zuben *-.m.
-:0:- 'I8-ht worden te~lfdA pll\~tIIe

Landbouwera, enW' op deDzelfdBll. tijd en datum
, TOOI' 2 Audït.eun,n voor~ het eerst

bi6a 0', ~ wwJ_il ... • • de la d.-tit heb&,":Il.U _ ~J .!~-'. JUl' III P ata Tall to
-«rW.. ..... wa' .iI Hh. ij.' J. RooK,I -ea. T•.T¥ MOOBI.
-SiDt\. .. ,Dla •• die e-nmeens hf'l'kieebaar- .. ja.=_"::tda~:. I •Dê Nominatie ut p~. hebbeu
W~ eli r_p; .Diudag middag, il Juli, ten.. kail.

-:-:0:- ;;ton .-van de .lluni~pali&.eit en sy'"
CorrespondenUe : lloodig lal een ate..mbna opger.cme_,n

In het worden op Woo' sdag, Ó A.Ugu8tU',
HoUands eh verzocht rgoa. r • 'I . . .

-:o:~ ,&JastiJlgb talen
, . I ~n"d dat.,' k-Dlij hunne

P.~, li'pan ~ :0_··aolder.unige bé ting.gebeel.o..
deelp.n TU. ..!ke .oort. tuldi .., sij riet t-ev~ lijn hllnn

kios9l'.8l'f>Obt·na1aDtiezera Toorde
1l.ubicipal,~it nit ,te oefeoea. dID_lNII.

Get. O. J. KR1GE,
I \ I· . " BurgemeeatB

, Kutoor Van.deMUDicirliteit,
C~9D. S lu1~, 19~ .:

.
en

BENOODlqD
EN OD ie'rwij1.er of lonrierwij'
zal'P8 nls assisten t vE ist nte
de &le Klas PUb~'Sch oLte

Afd, M Imr sbury
olfa een vereisoht. :jalaris

.per jaar. Logies. kan ver HOLLANOSCHE SIGARENworden tegen £21. bij den "
IIGIQ·(J,nQ,erl'lmzer. I In het groot en i:I het kl' in,
Applioatu>s met getuigsobriften ' ,

Tan bekwaamheid en g0tf. gedrag In 15 marken van af 13/- tr·t
zullen door den onderg~t. ekende : £2 28. 6ci. per 100; bij groote "'r---'---"""'-''-

ingewacht worden tot i op den I afname. aaneienlijk rabat.
22sten dezer. Wark te I beginnen I
na September-veeantie. ! C. J. van OOS 'l'EN &

'1', J. B.A.8SQN,
Lammerboek,

J j~t, MalmEsbury,

Factorijen Va~ hotFraulOb.e GonYel'llemllDt.
10 % Zuivere Nicotine, de totale geneam,
niet be,lek:ken van..d~ wol. ~Il pUon J

!
un de dip d pots Agenten: ,

P.O & ,11:17' K ..... pe,t; ....d.
Eenig llIlporteur''trt 3li'd.Mrika,

Juli, 1903.

K loofstráat 32,
, ' Kaaps áiJ.

WILBIJ.JIlNA. 'OORD.

G, . BENDODIG,D. KENNISGEVING

en

-e

Een dame uf beer als Ollderwij. Voornemen om Belas,tiDg ScHijf 011 t"8
zer in een Gouvernement School 0Pi . te, heffen. Jllttlll·PrUslUIt
de plaats MenzieSberg,1 gewone ---:- _. jf,. IJoaolDl.
standaards. :0 kinderen, s voor KENNIS gesohiedb nuts desen,
muaiek. Salari £60 en kOst en in; dat het voornemen bfstaat, .-(}-I-

woning vrij. ~' op eene vergaderiDg van den Af.
Men wende ziob't delings Baad .van ,Stell nbosch, te WijipI-Qikeo'~ ,

J BO~ worden gehouden In de Hofaal te kwame il>geni ura,:
R..' IlA, ~tellenboeQb, op WORN DAG, om onse I Wind.

MeDZlesberg. ymour. del' 12den AUGUSTUS, 1903, ,Of
----------4--- op eens vei-daging-denelve, voor'te molens -OP. te rich-

BENOODIGp stellen.eene belasting te ~effen van

I
een ba1ve penny in het £, op al)J,

- -- belestbase .eigendom, ééri derde
. Twee O.nde,rwijzers ~oor Scholen waarvan voor Hoofdwegen bestemd
In het dIstrIkt Bethol, Transvaal. zal zijn en ,tvee·derden voor R"'ndere
Salaris £96 elk en vrije.lwoning. Afdeelingg-raadswegen . voor ' de
Vereiachten Hollandsch en I!illg lsoh doeleinden van h~t jaar 1903.,
Applicaties zullen ingewacht wor- Op last van den- Afde.lings
den bij ondergeteekende ~t op '51 Baud 'VanStellenbo eh,
Oot., 1903. ' I '

r PAUL D. CLUVE~ ,
J. P. LIEBENB~RG. ' , Seceetsris.

Bethal, I.
1 Juli, i903.·

ier-
.naf
'ge-
sen
aal,
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.sen
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liJn, _
.len

ill L,

Lud; •sken
on

~reLJ
-itie-
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de
.ken,
rdan
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WATER {

. .

IK,,onderget;ee\end~, OP.I1ifiêeer
hiermede. ..dat de' hatl' H Jo<

,Buaur,van..&aekal. O.R.K, tbaae 't.:;m_~1t,
.... h~. 'boren -ftIl "..ter te &ins
.Albert, opmijD grond door Dn~del
ftQ sijn metalen iDatruD;leot,
-ft ~g.""'D, fin ~ ik een
.oIdOt:~e hoeTeelheid .. 'tel' '1,,-
TODden heb, lIOOIIla door hem Uil-

:88weaea• .
lORt' 11.WH~Tt .

B otor of Paria of PrillO<l
.Albert, Engliab Cb':J.ob

PriH JJt.rt,
7 Juli 1~.03.

VERDWAALD DB Pomp ~als
'9orkoOlM'rt mee-r'

l~r gew~p, ia: de be.te iD ..de aunt. Wij
u dez. 800rt <bul van al de andere Ioáriea"

"Rooge 8chool VO·lrJO ..="......
te Wijnbelg.

BENOODIO

VA N de'Plaats Malrug, Biebettk.
kasteel een jonge schimmel

Esel Koloniaal, 3 jaren oud. Heeren
schutmeesters of anderen, bij wie d
gezegd dier moge aankomen, ge-
lieven kennis to geven aan den
ondergeteekende, door wien aUe
billijke kosten zullen betaald wor·
den.

msam81o •.
hebben krij

Wij "erkoopuD' ...8traW80ni te ft

het-' ~de .u;Uddel , R.our in A.wi
U'PlItS, en de- iuxldt'lé epn!ÏPompen 'oru
het te ~ruikeD.

•ken '
ren.
ea

Hermon Station,
Sala- 6 Juli. 19()~.
Uni. " -

·lijk KENNISGEVIN,G W'11'ti_ GIVONDEN...
{

• Wijnberg.

DE ondergeteekeede w.E'D8Ch&
bekend ,t makeu, ",dat hij een
",Boardin~( House II 'te Rlt!'~oel~J[,1
West r a de Juli vaéautie sal-openen
voor kost I rlingen. Het .. lwaar·
genomen worden door een goede
Huishoudster en goedé "bebaoáeliog Ali -gij 8"D AftJlttacibao' hebt, wees 100goed. te'·~hrijTen.,
wordt gewaarborgd. Voor ,,~ere ,. ,
informatie ~ men sioh bij -WIIJ.t~ I{ 'lL\;.Y. -
den ondergeteek:ende. ' ,PlaUielijk BeIhlnrder.

A.. P. BBINI•
Biebttek:'W Nt.

.,



MEN is thans soo dru.k bezig met wat er
in ons eigen parlement gebeurt, dat men
gevaar loopt de belangrijke gebeurtenis-
len in de nieuwe koloniën over het
hoofd te zien. Waarlijk, wij leven in
Zntd-A.frika !IOO snel, dat het bijna on-
mogelijk ill om van alla. wat er op poli-
tiek en maatJcbappelijk gebied gaande il,
kennie te nemen, Wij ~i1len dan voor
een ooeenblik IItillltaau bij twee belang.
rijke gebeurtenill8en in de Transvnl.
De eerste gebenrtenls, waarbij w:ij de

aandacht wenseben te bepalen, le het
bijeenkomen van den interkolonialen
..,etgeveuden raad te Johanneeburg.
Deze raat! bestaat uit nomlné. uit
de Transvaal en O.R.K. Aan deze.n
raad js opgedragen de behandeling van
alle I}>oorwegzaken en van de Zuid-
Afrikaansche diendermacht. Met andere
woorden, ze b6ll1,iat o.,er di voornaamste
bron van inltomit.en van het land, en -ook
o.,er de grootste bron van uitgaaf. De
gewone wetge.vende ri.ad van ambtenaren
en nom.inéll te Pretoria heeft zijn zittingen
.,oor een week gelItaaIrl, om de leden
er van, die ook leden, v.n den interkolo-
ulalen raad zijn, de gelegenbeld te ge.,en
dien raad bij te wonon.

De macht van dezen interlcolonlalen
raad van nomlLé.t ia bo.,en die van de
plaatselijke raden te Dloemfontein en
Pretoria. Lord M1LlfJU\ ill dna de alleen·
heel'lCher in den volfJten zin. Hij heeft
,erklaard, dat hij dezen interkolocialen
raad beschouwt .I! een stap in de richting
van de federatie van Zuid·Afrika. Dit
wef(! ook gezegd van het tolverbond soo·
W opg8lteld door de conferentie te
Bloemfontein. Wat men echter' mI!t in
deze "etappen tot "bet ,erkrijgen van
federatie" la de Item van het volk •.

De tweede gebeurtenill le dO:!vergade·
ring die genera'1l BOTHA te Heidelberg
heeft geh(,nden 'met vertegenwoordigers
nit alle deelen van de Trannaal. Heidel-
berg la een plaats waaraan voor den
Transvaler groote· hiltorilChe herinne·
ringen verbonden zijn. Er wa. een
treinongeluk: op de lijn van Pretori.,
waardoor een aantal afgevaardigden, waar·
onder gilDeraals J. C. SKUTS en B&YERS,
verhinderde werden op de .ergadering
tegenwoordig te zijQ. Gelukkig wae
generaal BOTHA reeda ilen dag te voren
D ar Heidelberg gegaaD.

Elders in deze uitgave pnbliceeren wij
het rapport der verrichtingeD, overge-
nomen uit La,-.a m Volk. De Volk3stem
geelt een vollediger veralag, <loch' wij
kunlien dat uiet opnemen wegenll de
ICihaal'lChte van onze plaateruimte. UU
,dit .,erslag ziet men dat generaal BOTHA

, jmet de mlleat01geeltdrift werJ ontvangiln,
ioodat or geen twijfel kau b.9Itaao, dat hij
het gevoelen van de oude Tranavalers
Tertegenwoordlgt, en dat bij hun vertrou-
'wen weg.draagt. O.>k WBi de verga ering
leer eedparig io allel wat er bealoten

foor ;lVerd. Niemand kan nu 21eggen, dat hij
ruet weet ..,at het gevoelIIn van de oude

4' !rvolking il, oyer de hoofdpunten die be-
~andeld werden.
\ Generaal BoTHA zei in zijn openinge-
¥d dat er een paar punten waren die bil
,oorat wille bellpreken. Ten eerste het
.f.eÉrkrijgeu nn amnMtie voor de opetan-

linjen iu de Kaapkolonie. In Natal
,Igemellne amnOltie gegeven, in de.

aapll:olonie alechts ten deele.· Er zitten
Df>g pJliUeke gevangen.en in het breek-
.ter; anderen tesen wie beeohuldlgln-
gen van o}.atand ingebracht kunnen wor.
d~n &lUIIn in Europa pf '1>'1t.Jch Zuid.
W8llt Afrika. Dit ill een naIr: die wij nie-

1"<(" _

H.eeflij~ke,

NECTAR
DrInkt

,Drinkt

Drinkt

NEeT!
.... - -
NECTA

Drinkt

NECT!
,
P.

HeerU,ïke

N'ECTAD
. \

.\

Dnn.kt Heer~ke

NECTlR\
. ! \

Heerlij~e

ECTAR I
,--_I -------

Drinkt
\

Drin'kt

KOOPT

NECTAR \
!ZIJ~'IS OE BEStE

\

\
I
\

\
I

Want ziJ is de thee vGqr

Beveelt ze aan

NECTAR
DE RIJK'EN,
'DF ARMN Jj],

DE STERKEN~:
I
I

l)E ZWAKKEN

nE \
JtER~T~LLEND~NJ

I

\
-Efi'-

DE ZIEKEN.

EGTAR
THEE

Is een H66rlijke Dra.n.k
:&lIe en.sehen en te

allen tijde.

Verfrijsrbaar bij alle Kruide-
1131'11 en Algemeene Winkels door
abeel Zuid-Afrika m Looden
~~kjee ,an t lb., i lb. en 1 lb. en
'" PraoJJ~ TbA"Iierde Blikken VaD

tO. en 3 n..

,. - .I.J IIDIU.D, AftLj,Q_ ... "
Anade_:Y"aJ,b ... ~~I''Yl ... IÏlda.

_"L r .

, Dunt18. 00.,~
• .,__ .... , ..... ,.,.. .... ?III'. -

.. W.D. llLLlBD, .a.nLwD.
11Jd-Buoww, VMi'-' -' '. .

J 8 JUlUIl _ CO.,AJ'8Lmoa.-
10 lllli-Paarl, ....... ' . .'

Jl L DiGK, Al'8LAGO'
16Jali-NoOnpoor'".,....... .....1'OéINtICI _

00I'0tNDCI lOM. .
•L. 1. OOET3Em,.. AF8IIAGEB.

j5 Jali-Pbilipetowu, lOIN .a __ ped.,.a.
P. D. OLUVE&, ll'8LAGEB.

16 JQU-8t.elleu~, nrie ~ lOMe peclenD.
17 JaJi-St.U_boeeh; boawplekltQ. ,

P. 8. OILLI&BB, A.F8I4GEB.
jO .., il .Iali-Brit.to.tI, euea.

L. P. J. LOUW, llSLAGEB.
17 lali-WelliqioD, ert .
.' FAUBB, VAN ElJK " CO:, AFSL.

16 Jali-z..Iroep" PIW'I, I "ad. bue.
A. B. DE VILLUJBS" CO., A.F8L:

UI Jali-Purl, lou, aoederen.
o.w, LOGIE, AFSLAGER.

29 Jali-Uitlrjjk, .,."oed.
BUBY JONES" 00., AFdLAGEBB.

10.Jali-Ooaftu,Ua. wjjDltokkeo.
GUTB.Bm " TBEBON, AFSLAGERS.
Il JaJi-Oaledoo, alacbt luIDela.
18 Jali-WltereWlljeUui~ CaledOD,erf.

J. J. TBERON, ll'SJ..AGEB.
11.Joli-Worcelter, koloDille pArdeD.

•IlA.RKTPRIJZEN,;
~

KAAPSTAD.

A.rd"pp.'.o ..••
IADdeD
::t...,ttóe ••
Kooi •••
KalIroeDeD ...
inmoeo..o
me<l
BloelDkool
Ei reD
Narlj ..
Appelea
P"tatu
Pompoeneo' •••

NIElf1In IUlLI:T.
8 Juli, 19·}3.

d t I d
o - .12 8o - 0 4 10
2 - 0 4 5
11 - 0 0 3
9 - 013 0
8 - 0 8 il
8 - Ó)6 0
3t - 0 0 4o 0' 18 3,
6 ~ 012 2
7 - 0 12 0
8 - 0 9'6
5t-009t

Jl •
I... 010o 2

o 2
o 0
o 6
o 2
o 7
o 0
OUo 3
o il

••• ,0 6
••• 0 0

LET TOCH WEL I... .....,,- ............ v_ __ tie "VII-
_. • 0., .",.rld, ef ...
£ , ont 1iantJ, ......
..., •• u•.., le " .
~.... , ~ NaT
Jua 44 ~.

DE ZUID .. A~RIKAAN
.,.. ... IOD •• ,

ONS
DONDERDAG, 9' JULI, 1903.

tu de nieuwe kolonien.

-""- ........
Mija:b_,-Het . is .oor mij oa..ntaanbur,

hoa de _keil &00 be~ q)a, da h ,Iteeda
yerhinderd wnz ee. belutia, te eg~en op d
Detto .m.tea der diamalltmijneo~ _di~ all SO
jlren ~ dOOl' d. De Been .lIUat.tCbappji
bewerk' auu, wier CemiddtHde N£1.'TO WINST
oag .. _ drie eDeeD half lDillioea pond .~rliDg
per jav becUaict, dGl i.Offf-'
BEN HONDERD MILLIOEN Po.ND STER,

LING TO.l' OP HIWilN.
En WWt'UI 97 pt!rotDt of _ laeeIlQD&D. om

de" aakkea ta yallén yan Earo~be -uad"l.
boaclea, waarna de X.olocWllD 't .. heel geea
yo~1 trut. wa' ook. .
.lDdieJI or rech, PdU.D wsa, aoadeu d. fteUO
vi..,. der De B-. )(uleebzppg reeda jarea

belaat ajjll·aawordeo, G ..-ood.,.te~
aR !leD belaa illl TUl ~ per out wa apr ..

Ietd, d.DIl IEOG de _ na ~ lItil"-t ~Dd
Iterlilll ftrkrec D ajjc, _der "Dir, moeiljjk-
heid UIl de De Been Jlaat.obappjj te • __ •
nba. II! ge land toer wenlcl SOli ~e
aaaatacb.ppjj na belaatiq "'ÏiI..te1d aija. Wjj
belaaten onse voedillploflea, onae Itleerea, die
- ieder iD \et Iud nOOd.iJ 'beeft, ..,
weelde aJiikel aooaIl diuauteA wordt Iri.L
belaat. .
De KaapkolOlJie' inderdaad _ graPPie IUld.

Ik boorcle het b' deal£reD II dat! indi.1l
d. wia.!t D der <L&llWltmijOftlbelul., . -iSolr
de wiaatea na deo Yl8tlCbriag, 'I'&Il d.ea koop·
IlIaa, eDI, lDoe. beJuteD. .
MijDaQ.woord up dat_&rpmeIlt is ala 't'OJgi:

De di,OWl' is een kostbare .teéia, uit detl grond
yer~, IIOODJ. COlld iDTrauanal, wur wel
eea belUllng op d D tw wie"a wordt ae1 d
ell di' .a be~ DlJUlDeDtbo.eapooeGMf ltup
eyelly..e11Dt.lA&f iD .erbud, ala de IDUII 8Ia
eeu groeae bu..

Ook boorde i_k' bat ber.d 1IeereD, dat, ludi a
er een belulI.Ili op de .. u., matea der
d' IIWltmij.aea SOli reJeId worllu, da D Been
ID&IIt~hapil dUl SOG ophoadeli, OlD aIJeea
Kolollial. prodaeten. te ~brDiketi "oor bei
yoedael 'I'&Il baar lboya, iD hur lIIijoea ,almriki.
Ik geef cl 0 d.iriet4aleu du Da Been _t..
ecbappjj cred.ie~ ~he iDderdud aliau.ae men·
IICheDaijD,om KoioniKbe walopg.. eeck DWI'
D~Il.t. kallJlen YeTleidea,bet fál OYUhet hoofd
'" neo, dat, toeg_ ... , dat de oe BeeN lIIUt-
tehapP!l ft ~ P~ I! 1! (zy I) baar
hur boYI.lIlet K.ol~ prodaciea yoedt, toch
een ~tU1J ~ hea perejllt op st lIlillioeD
o tw WUIItper Jaar, TOOI' de K.olonie ZOIi bete.-
k_ eell iakOlDeD 'I'&Il d"';' Ito.wd ". tijftig
ivilftd po'ltt], pe}; ifJ90r'a::::'iil de KoIooia1e
predact.ea, dool' dit Da -.t~ij ge.1 f t
btailr:i, kllJUleAbedrae~ ...... jjf.ti& d.iiaeod ' ,
poDd waarde per jaar, ell e'y_adeist.l, da lie
eea hoo.d.rd~aiRnd waarde .... waar
bleef het bo ~ dan noc?

"BEN B11!!~DDU !\'o.LONlE."

een telOtrJ'Bm
dat generaal

van 't invoereD
van radii! had

-H....L. J , :tiIIUt8I pane, 8tdleD·
~ Teed 't'OOi het koopea na

.... ,-t;O "U-1Gkba. Voor aoontD_~.ad.,
sn Bolla der biedt ID.cllu al. eebi)den •

"I; op 't (OCOb1ik DOl i Hollaad; P.G.
OapINwd ~'nii TUlaterba draak. Z;.. cflter.
....... adY.
DB·.... 0". U. Eaterlla,- cee:ft keaia,

CIM ~ ..., aila plaat_ V_nil, lObn.
....... t.draaJ. Yerteb4 BQklrelrra-l, oe Hoop
_ eie "olba aal toeweIatc wordeo '.loopen
ol. .. jape eD'. De o'l'DriJedtra laU~n ltJ-eag
.....oIJd worden. zie ad. .' .
DE beer D. Gra. ... OIareIIloot, .n ken-

ail "" '0" poGy yerloren of" tolen i , ea nl
:.IeJ', cli. bi«oarf;reDt Dip u:fo,lIlati Ite" Il
kaa, beIOOÓn. Voer bijsonderbedell, zie ad«.

811denrjjler word',..,nagd yoor d
kll~. aebl)Ol te Barkly W . Voor

bU-,d ,sie acb. ,
eEN ,.bIieb VWIIOOPiaa 't'UI koloD.iaJ.opa"u.

den IIDI""_ wotde:a - te Woroea T op II
J.li liDaL Voor bijaoIIderb d .... zi. ady.
DB Bul' -uar _ OaJedbD geeft Ir- Dia,

cla~ ..oor • aao'fuUlIllJ .all -.aeat;Q ..... YID 2
Ilaachledea .tI 1 Andiiee.ra, _ina' blidj
ca)1I'"DInr~t word tot op aaDdIlf, 20
J.li, 1903. Voor~eHbii50aclerb de ,siead •.
GBVBUGD .oor de Hoop 8cboot .~r

J ... Il'0._ Principaal, _ Halp-{)oder.
WOIW_ etD U.lp Oodenrij_. zie ady.

D& ._.... C. J. 't'UI OOlltea Il Co. KlooI·
.tre • Si, Wilh miu ~ ,. ...., keRD' dai
bij heD te yerkrjjgen lija HOIIandacbf! .,aren
vanal 13 lb. tot .f2.2.6 per 100. Zia a.betref·
teuc'e ady. '
DE beer L W.U ~aU baDis, dat MD jOllIe

koloD.ia.leacIaia_1 ... ftfdnalcl is 'fill de
plaat. MalI'Dfl Biebeekbljeel, ea dat bij ter ag.
b,_pu, al.. billijke kc.lea bet:aakf &lI.lkn
wordeD. zie ...... . .
EEN Goa..-.aa worcl~ p..-naad in e 0

Alrin..-h ItWÏlfUlD iD Nat.!. JlOUlad8eIt,'
EDII8IKIaea II' ~1"IUcItte.. Voor. bUIGIl..
a.w..,"'ad".
D3!1ewa Wk." 00. ID"II kaDnis, del 'ii

OP. o~ge_ dell 15-1.a cI .... r, j()() een kl..
1biJea •• waiClhta. zie deIbe&N~nde ad".
DÉ bewea G.thr». Tberoa. A.fal". te

CaJedon, aalln op ~ 18 Juli te Water·
-tjeKai1, OaJeclOa, pabli ftrkoopea, teD
be~ .,.. dea beer 8. Jl. <Mn, MIl kóebar
.f iD bd_iorp~. zie ad".
DE s-.t.ria 't'UI.:Ma .&.fdMIiaewaad 'I'&Il

8Wleaboecb, peft bDnia, aai bet 't'OOOIetII n
beetaai, om op eie eerat.olteode .erpderiag
- ... teu.• ..., beJM&iDr t. Itdenna 1cl.
ia bei. .£ op Ill. belaalbt. eiteadom ela. ~i
yuder ad •.
DB It..,.. GQum. &: Th_oD Ab.n,

Ilillen 11 Juli a.1 t, O,J.·hn etD Clubli Ire-wer·
koophll boad6G ... 3 0 rate klAMealacbt·
bamela. VC)9flIjj.oacW-hedo~aie ed•.
DE ~ .. a clea x.aJ*lhea Aldeelia

Jlud reeft -.ua, dat eea ambkaur lieh be-
"Dcln ui op be~ lrlloiei:palitei kaatoor te
BiIIl0D tad, op W-da'a· 16 cl ser, om wee·
belutilllJeD iDoDhaDII te 0_, " Irobaldiad
tot op ~UlID.·Zie ad" .
TWEB onderwijcen wordea ,a'nUfd iD et

di,trik' Bethel, Traaa, •• I. Zia acb. 't'OOr
bjportderbedea.
VOOR de lie kJ pablieb lfeftool '" P.arden·

berg, atdeefuar H,,'msbary, worcU 0 onder-
wu- of ooderwijterel r yl'Ufd. Z· ·.d•.• oor
YCI,.itcbtell.
EEli' cqelist won1t pnucd YO~rde Kerk

1I!1t.laoorn. ,Zie ad". 't'OO$-bijaoaderheclen.

........-
Het iI,than. duidelijk;

.ieve" partij in het DI.~rlt!mEln
is om de grie·en in
.dmlnlltratie ..... 9 het li,,''''I'te[n.l~t
onderwijl Daar een
lagerhuil tt.
100 bevree.d?
heeft dan vr88lt geen UUp.l."AV'''~,

gendeel," hoe grondi~r
en hoe eerder, het
.beter voor hem, daar 1O()!laQtg uut....r~' ..
81echt. het I'aodpunt
men kan beyelltJgen.,

Herhaaldelijk werd de
het parlement gedaan <toor
ders der motie, Waluom la
IIChied? Het seleet comité
gevraagd' om dit ántwóOrt1
Da aan onpartijdig en

Het' debat )"er deze
verdaagd en ~el tot 8.11.

ARGENTINA.
lA de Vrije Cbr. 8oh001 te ~ werd

Z"tera.p.oocl II __ r iDyloedrjjtr.eyerc-·
derilll ~""adetl oDder vooraiSieracibap'BIl ZijD
Eerw Prof. J. Lioa OIcbel Eerw. prop. W. ae
K.1"k ~ eli Iffli.
. 0.. L. P. Voraher RiJ, da, ,hjjd_ be..
V.. paprok:ea .~ .., d...... MIl .erbaaJ
na loa reil bed .... YeDj_ apr.
na lijn Itêrbraacl had 1IS.~.,ct, een NÏ1f
Z. Amerika te malt_, teil einde .. If he. &aDd
oad~ell. ook ILl becrG.Coebeewu
laad<rerbiaia(. De hew I.eie Klerk .....
d"t Da. Volt"'r lIDlIIeaI lt pabliek Gloee$ PaD

te lien, welke voonru.rdea élaar ,,_ OlIM
lDenrchen te werkrijrll wareD,WUI'OID hij MIl
~ 'fOOI'eteld .trekkende OlDde heeren Ds.
Vorster.., W. \>.. t.er D"ID.DIde vapderia,
at te nardigell naar Z. AIDerika, met .olmac:bt,
.oor baar te baDdel D.
Prul. J. A. du PI-u, ,_. door J. A.

Oo&taee Ilelde ehter de lDotie yoorJdat de&e
.. rgaden., geeD .rijlllOedi&beidYOU,OlDd.1l
v.1rg_t aaar de Arp.lltdcaebe .Bepubli k 11&11
te moedigea e. daarom de eollUlLiaeieaeeD op-
drach~ wilde ce'''' .
Na eeuige diacoatie w.rd b t .uste yoor I

ecbter lDet _derheid Yla .lemlDen a"'re·
a',meD. .

gfateren io
~genltan.
of dat ge-

worJt jaist
.,el'lClhatfeu,
onderzoek.

weder

GEMENGD 'NrEUWS.
\.

••• TE MOOIRIVIER, Natel, i. eeu druk .,._
Wel, wel, ek bet '0 IlUpiaici dat die a:'edlll~ zoohte l openbare vergadering 'gehouden on

na di. miJitai'lIl.iebeeJ te mul ia orde ia, eo, door de ministers van landbouw 'en naturel-
dit dit di. red.e is w.. rolD ODseur Sprik' die 16IlZalc0Dbijgewoond. om do ammigibeid VIJl
aa_ nie wil pllbli_ ai.. O~I weet hoe dit deu m.egiatraat te veroordeelen in het
onder die krjjglw t in being gevalle gegaaDb.t. straffen, nil Dáturelleo die ,UIJI blank~ 'fT()u·
Mur ek wil hoop dat al dill p~raoDe_id IUD'" WeD ot1 lrillderen .idh vergrijpen, hebbend
y.rkoop werd,. dadelik unsoek .. I doen bij die twee ih1ll1JlAlr,de een 'VOOrhet aanmaden "VOn
premier om llitbetaliDg 'fIO die pld. DH it die een nOUW en de ander voor dat van een
eenige mIDier OlD'dit te luij. !dein lDeisje, 6loo'bte ze maand n elk IKVa.. . kom_. f

Omtr.nt di.OI011i. Ya.llDeef N. F. d. Waal, '( ';',' ,.'
de~ "die kOlDlDlDdeer "ri.Yiee VDIl 00. DE KALA.H;A.lUis 'het anclen-erp ViUl een
y.ropr.leelde rebelle uit betaal moei briel van dell lIeer E. Sahroder, nn up..
word, eD OlD laaglIJ' tjjd te p .•er ton. aan het '~. A. News", waarin ~
die indi8ping'ftD die brinlell, .. I~k nOIlaib wordt 'hoeveel nut .1D6I1 van die soogenumGe
.~ nie, d~ di, eaak weer AI aall k Eir hoor woestijal zon Icwmea trekken' die menigte
d t di rd d 'd" . I ' gras voortbreogt zonder .mt iOllllUld er voor
• I~g~ e.lt ,wo. ' ': I. lIDpen e re~nDIl ziJ'n vee ',nATriJ' .... n'trIlkt, behalye. de boeren

reedt el die bne.18I Illtklaal bet' la dit 10 l' q e+: .......
Ek weot·dat di. Die 110 il. Dit is yaDbelavg , die vlak,'aan de IgreDlleDer van wonen, en
dl' die parlelDenttlede lD.t gegronde feite op wier Too1bemertt had'ckt het §ebrek aan wa,.
di. pallt voor di. parlem~llt IDIkom. ter "ic'h Fr het gebniik der t1llUllaof wilde

. , • • m.oloeDlaat rergoedea. IntWlSéhell gut, vol·
• g611.1dell briefschrijver, ook >voor heli dit

'a LaDg diskaaeie werd , .. oerd o'er Prieeb. voordeel iYerroreawegeu de nedi.efte er door
Abe Daily had 'n lIOOrt'fin elebie "oor.te~ en Bo&ehjesm-a bedrenn, di.e 'Vroegerau éIl dip)
die Daa-partii b.t weiDig lDoeitegedoeo 0111 & eenig vee roofdllll, lIWIr i,thans et een vut
bedoeliDg 'faa die 1II011ie weg te .t_k, Pri..... midi:leI!'l:'1 bestaan vitO mnken, en dit Mnder
U OO •• rier'DwOOrdir in die ba;!. Dit is lO, g nai" kUnnen doen daar bet in een
lDur wie lliD .hld is dit? Wie be' '0 petiaie alS de KJllahari onmogelijk is de diere. op
iogebrilll teeD Ileef Oillier.? Wu dit ai. di. sporen en te nngoo. Dé briefschrijver had
progreuieye? Bill het dit gedoeD, hoewol hilI eenmaal met een R. M. VIln ppiagton zich
geweet bet dl' dlaf, aie 'a bal Wil om die naar do l!lek begov Il ODL te j'aobteD en te-
•• blllre aoc die eeuie op te nl O.lpl TOllunie vena bet, \land te leeren bnDeD,. CDniet. al-
Tberoa bet lekker ,epl.U yer die ~.a... Jij leeu groot; wild matir ook: kwartels ,er gevou.
kOIl.•oel dat hjj dit lIedoeD bel. iDbeJeaJ UD deo, die; lIa&I' het hem tóesoheell" als
die lDeDle lelf.., Die aaaar a.t met 'a politieke drank deo iD deXalahari zoer sterkeDmorgeD.
doIIl. . duuw be"igen., Vooral' eohter had beide jaoh-

••• , ,tCl de ,rijlcdOlJl.VlD het gr .. getroffeD, ell

'DIotere.IDte diskDUie'werd oek ,noer o'er sedert ~ien tijd, bnd de briefliobrij\' r het
die braocbiekte wet lijn adlDinistraaie. Die hele steed3 Doh lo d.cu tof gemaut. boe iD
kwaad uiia lDij te We. dat die boof nD die. den umer de Knl 'hari '>"an ,,·ut.er te voor·
d~IIlIDt Diedie ",trollwe bet nD die yolk Eien, n het d\,s tot veeweide te bNigeu,
eo dat bij oak Di. die yolk yer'rqu. Dur ÏI ye;J ~ed8 Ul 1896, t.oen 'bet distrikt UpiagWD
o'ereenkollll t_a die .zdlDiaistnui, nD di.· zeer doo droogte CD runderpe&t leed, "as er
braadlililrte w.t .ea die nil die onde"rUs. htl -!daar een o»".Jlbare-.er.gadering onder _
lDoet g~ word: ·,atterso1.l"pl.vanEerw. 8CbrOder geboudeD OlD

• • ., d regeefirtg ,te vrngea ond.erzoek aallI' .... ter
Die "I_·bil .. ~ dr. D.. wu .u lIIiddllf ill in de Kalahari toe te laten. en toen ·had net

oollliW 'fiD.raal. Ult die dlsklllllie .het g'lbliik parleme!ltslid Sonnenberg een be luit door
b.oealeg 'die bil opgestel WSl. 'II G,hcel nnwe h.et parlement weteD te krj.jgen de regeering
claIlIllI... oes oy~raLaan tot bg die dwe IdiDg. verzoekende mgulaties op te .teUea die

il!mand iD ,staat konden. t-eileo om zieh 811
0.0 de middelell die bij 'bad aan !het wateu',e.

Dit w.. Il olDtrent 'yjQrIlllr toeu die huis 'weer 'ken iD ~e gruwoestijD te "agen. VIUl
kOIDbii I die lDOIIi. na!)OlD Tommie TberoD., de r~eermg vernam men echter nieu, fen
olDtreDtIlie ODdelwUs. loah Sllter bet gepraat, creamlll .laagd EeMl'. 8ob~t al.s pRrle-
mur. bij bet g' tOODdat bjj Die' .eul YIn die mentslid cr I in om de zaak aan de.Dgaag te
onderwerp af weet Di. Die apealritr b.t hem z ttl'n. In ~tober 1901".de KaapStad
tot orde moel r~p, ~tlabij 'lDoes 'u.,llildrulrltiag keude had de b~r'iOb.rij'fllr zelf rriOh bij beb
terugtrek wat bQIA!entt f Mllu &U4toe.praak ministerie vaD landbouw yenoegd. e.'" dell
gebruik het. DIe leUde w.. Ia"'r clieglSnl met miuist ..r _r bereid gIIl'OadeD oin de &aak
dr. Du. ' ,ter band te nemen, eD er w.rd ook fIell re-

••• glem.e'1t ~r het waterzoelr.n O1ltWOrpeD,
Neef Bllrioa bet lIIllgehaal '0 gesegde YID maar van dien aard dat 'men er de bud ia

leut Migiel 'D lIIUnd of wat selede, dat bal sien kon van i~maDd aie kennis Doch begrip
!DOM aaodrina op 'a s.lekt oolllité Yin die nin de Kalahari bad, J>e. minister dit be-
parlelDaot' Dit ... 'p. raak skoot. &effende. bad terstond "lUl den O.O. OlDeen

. • • rapport over de r.aak gesohreY~1l1~t dan
• ook klaar "a toen de heer E. l!!eh.I'OO.ert.

\ Die pa.piere na die agDae skool te 8"'U.D' pington tcru..l.WJUlL. Nu bleelc bet echter
bol, 10 II op die tafel 'I'&Il die bai, gel, ie dei' ,,_ ""'"
ODyolledig,~ DeefGideoa. Wur is die petiti. lU ..et ~glement de regeering zich eeD

t d toe aaal'di -" h....? b" rec(ht op bet ·water en deD aa.ll~e.ueodeD'wa aar eI III....... •• vra u· groad 't'OOT'-hield dat feitelia, .w·'-'n.' •• " dE uv ~ •• ,
Lailljr w0t;'die d.bat OlD balt lee allr uitsteIl er ..1\11 de voordeelea beroofde di Ihij 'I'1U1

lIlI&r dil hlllllWil daarop tepD. Llter het biJ zijn werk Icon trekkeD; wánt wie wu de
toea lUO .oontel terug ,.u.k. Nadat Ded moeite ell lcosteDvau sulk een OAderz:oekwil·
Badeabont DOl Yer die lDOIIie gep.leit bad, bet len drageo, en dan beTind il dat, hij bet ge-
dr. Du OptDIpriDa/.., >Ik ba JOIl lê bij... bmik "lUl 'het gtWoDd_ water met DIldereD
Det10 kwaad .. 'u bol nt '0 rooi lap geaien het dien moe. P GeeD mensch iD Gordoaia was
BU"is .,__al te ban.. ver die oa 'ooi lap-bU" 1!'u ook be~id om vaD bet regJ.em.entgebruik

........ tie DUIken, en .dit kon ook aiet anders ,als aan
diuk .. ker dit is 'D lpook of 'n oa·pui,boelie.· den ......terriu&r h.t la.od rri. ....I'd -lAten'.. , ~I d&t aaJl bot·1water gremde. Er moeat I!DJI
Hij h~t genu ea "WUI ganuak,m ....r hU ?ndere rege1iflS gemaakt ...orden al meD,

kODdie dilll rri. wegnu uie. Bjj ~ dit lijD lets wab lhll.ll meer dan ooit aoodig .... nII
plil ~m 'D t·.loya1êa~teDaar ~ nrdedl&." Bij dil JUU10bari wonlee'1 wilde tiKken, left het
yn ole. of dl' 1D0gelik" om dit te doeD, 't'OIgeDl L ,

die f' ite of Die.. Sila 't'OOroordeel n.t, di. zou een"zu .. "Ya[I n.et hoopt. belang zijD als
IIIID lDoetnrdedljJ word, ..... of 'fOrkeenl. een of IUlde:2rrlemeut-slid !tit olldMWerpmet

• a...... . Irradtt ell g~ ge'fO'lgter ~ Iwu. Tot diu
Kk dink dit ui veratandiger weet om die ver d'e heer BcihiOaer; w:ij nllDen er bij "oe-

aaaIr "re '" ODd_k, eD 10- diDk ju" leker !ten dat wij l'qeds jaren geleden ftIl een man
oek. ' die iD Tra~ st.a&ttdieDBteea eenone

eo VAD,zijn belnvaarnheid ~gemte rol hee
YCl"fUld; en tijD Z. .AJribauabe ~
IJle eeD vie~rig jadbtere- en -h:uldelaara
leYea in en oin. iJe KalaaJari l>egotlDeD "'.,
y mOlllleo hebben boenei mfll .ou bum
wlaa.ea. bij _ welbeetuDJde koJaaMatie dier
beweerde w-tijD, WUI' Id' ~ hiju.... lij~\~ .. w ~ ..-::

/'

UI .. lutIII ."'11 0, .. 111ft wil-
It.1 .., ........ _ 10 Hz.,...,..

nomen, na;ar
deeren van prof8llOr
publieke verga lering, dat
IChelijk wordt geac,M, das de!pJ'tl>felllOren
zich met de politiek
Desnperlnteudent-ge
heeft voor het select
verk laard, dat hlJ er
politiek uit de leholen
worden, hoewel hij echter
dat el' partlj.poliliek ielDel~gQ
de zaak in verbaod met
door. het departement van
inltitu\lt te StRil 6aOOiJCh.

Maar wat~ vinden .JVij in
tentie van de Graatf Reinet Af,I1J'rt .......

Een nieuwe directie il
ataande .uit de heeren H
H. Hengb, A. H. Murray, F.
W. A. Way, E~rw. Oarter en d

De heer W. A. WlAy, M.
1I811Chre.,ell.Ie het hoofd vao
Reinet College. Wat
d.ar.,an ? 11 'het aa<l>or'IO<llf,1.
van zulk; een
dienen op de
nieuweblad ?

Wat de Aávertise-r
de. nieu we direktie,
'er over, dat de toon than8
en gematigder ia dan Y"~",·..r.

editeur ie de heer A.
weuBCuen onZ6 tijdgenoot
loopbaan toe.---4!---
De D.•• T.'.
Eenige weken gelede!)

ht\8r J. F. du Toit in het .D.uu"",m
een opgaaf aantoooende de
hen di. bebben bijgedr ..gen
van de D.M.T.'. van Graaff.
met het bedrag door een
Het aI!twoord -wae da~_er .
opgaaf bestond ep d.af ze
ge.,en kon wordeD. Dit is
t088tand van zaken'

Maar nu komt een
Steynberg', wiens naam
worden in verband milt
met den heer P. W. Michau
Reinet gevangenis, met
Onz, Oourant, niet om rk
blicurm (bil wae een van de
van het geld, zegt hij),
verklaren, dat ni.emand werd
om .,oor dit fonda te' geven.
nrdel en beweert dat "ulf.
Du Toit vel'1JCheiden malen
heer Tennant hee.ft aangeboden
te. eeven tot ondenteuwng VIJl
fonds. ZIJn (del heeren Du Toits)
werd geweigerd." ,

De heer Du Toit ontkent
stalUpte in een brief in 01lze
van 2 Juli. Hij 'zegt ;'''dat
perlonen (die bijdragen
waren ill de lltad te ven,
zij lOmmen geldt hadden g"'''AlrAn

den lij naar hun plaateen
daagt den heer Steynberg
jlD datum van. het aaDbod dOOI'
(Du Toft) gemaakt te noemen.

Dan is er een anller. prief
heer N. O. Wolters die
ik in dien t van het IU"''""I.I!~''UI''''
partment wa." kan ik meeat n .. rtP1l, ...... 111
het gezegde o~tkeDDen door
berg gemaakt en -ware zulk
gedaan door den heer Vu
lk 'geheel I!eker" dat hetzel.,a
lOm maar al te gewillig lOU Onl[nn~1D
geweest sija. Kan de' heer
m188Chien rekenschap g.ven in
het totale lonu pdeponeerd en hoe

s-dmlniaweerd werd i"

JAN KIESER.

VOOR d. doa,,_taecbool op de plaatt
Heuueebert, !:L,CIIOU!L is eeDdaIIIe of be.r aR
oaderwijMr II '. .ell sie dabetre1leade ad·
v ... l1..

_.I

"

_-r



'a, 8t~IJeJ1'

,ft Ir Dil,
Ill, lob D-
OeH P
te loo
bn treo

lal pur·
II

'. Ii f·
onil, dat
" sig

tref-

3, dat ..
., I..
ad",
I UIl te
o Water-
;le
kOiltbaa,r

(

'ilagen,
e "ftr·
8l4cbt·

e lio
ich b&-
toor te
0... •

)oldi"d

I in hei
"oor

rsrden-
onder-
" Toor

Kerk
len. ID

bot r a,

ID".
een
Ds.
ID
'bi,

. \
__ 0 '\

Londen, 7 Jo i - (Reoier)- Hed a lPor eo
UID t 6 ure d Beo to Mad ..ira, te 5:'ure de

<tl;. • te 8outh,mptoa ua, I
.'01. (-- ~

0, 7 ulj-(B«uter)-De, tooo der wo •
lO YID y t loOt DU tlD sll wat .. ligar,

ia uiet .eel Jr 1

v.n hoog. a".
n.... n I. la.

.. erd
er~&·lun
,V. de

,
ad

A.
Z~

ea
.}

p-

I.

den, 81011. en Fln.ac
por•.U. fr. • ••

ter) De r bitakor
b ,d' oolanga in Amerika gearnlteerci

ede lio t~ aan d~ Londen, G il III
ra.' fuodll!'l, beelt forme..I af·

gni n L jn eise tol TU''',r Dad ra Ir
lil hei ged at nu te N e'lf York II T rd
...ordr, Toor Zijn uitle,eri

De b Wri bi ui cl 24.
m od cur Jo:ogelln.d .ortrelrk n
te worde 0

Hij Terklaart, dat bij ,0 b haul om OIU huis
te ltDmen ° 'Ua oeschuld te "Ur80.

'ol
e·

n-
z

.e
\.)

I
I' ' Pr •• 1 .nt Lou... t p

houw ....
r .Ii

KAAPK LONIE.
IJnr. J.U••.

f,
t

,t ._



EEN KUIPERIJ

t, PAARL



-
i den.
f e-
or-er
.rtus-
\llur
":l'-
! .d~
d...l

uut e
bet

vhre

" té
I.

U llt..
OU·
..Ie n
st il-
rok-
niet
p d.
Ide.

~ay ..
'gen
te-

.lJIJI.

1 ab
"".t
"Htt\
CO-

UIg:

\~... Jl

IIf"r
QU.

n.

" ..r
on
IJZt·
-nde
tale
.rdu
-do,

r.

... ....
__.. ~-r.,:::, ..
1-"_'W poot~ __ -Cl_t-~.~.._ .
La"le, .- ill_ .. 'da' n' wil
DOCMIIt ~ '" Dllt
_, ail .. woIk.. WU ·..=
Iaarie ... , de,...."... .
-- 1DOeIl _. ~. _. . -1'1!11ft!",lInl
Iro.ea.. De' '"' J.J.~".""_'
&&abe,.. r ~ ~ :---
"t, werkt "ID. Ii .. pri~
.. ~ . wit . pTu- Ndata Ma
Wit b.ad4eë .. ~ Iaoonl -
... t.. ; ....._ Ir~ .illiIi~_
ook op .éIaOOI bebbea 1 O~
oal cl. ~ ..Jr, De -lol W'fIU
dat d. Mn~. .. lIjj IICit!'PYoelIiai I
bacl,. ~OCW altlllaul .. w.... 14 ~
Walt te....... D.. rOill wïJ.h '-II 1"11 Itoor.
d.,.. aa4~Y.Iea. Ilau klad.,. ...

ópYoeaUll ~ .. ~.. lHIOCIe
hllll .1, a .. _Ir op .. u«....

it f?e .• ~. ,roo" - _Ir .. ~• cif ubeide-
"eeiiti. Wit aJ~ lIa4dea al 'ttll_" of

'~;"':."alI hallie - aM!~ ia'_
a 11.008 Ht aoa altD! cJcod;" (Eu.lte ••
li. I) • Spreker'-.JeI! opiaie .ia·

domlte boer, de ,roo.tue urcIáppel: (G~h)
0_ .oorYlllleree hidd~ dU-1iIIId ...... W
tot ~ witauatlaact.. DAI'OtII ~ .jj .
Mt. dieplt •. ,_,.kl:oat IIM' lIuM-,raND
Hua atreYea ww' dit laad M .....;
lOO lCbOOU 'ah er ~éa il.

HU .ild. &&lUI_U du er yoor Job ......
bara tbaal ID_. w,erlr'olk Doodia WIl da•
..oor dea oortOf. Bg wild. ook _m
dai het o~.. plicbl WIl de ,oad.iadaatri:'

oDoJ1l'eirin,.. '1 ~oor~ .~ belp" II,.. _ 'YID' a. rroot. ..
lodll.triia ... ba, ·I..ed, boewIl Diet· de
rrootate, waat d. ~ bl~f 'DOf aJljjd d.
ragrrraat "aD hai land., Jlau _. _oei{
do .r~idtkw .. ~ iD oal Ilad ""' oploa.
sea en daD ·1r0ll _a DMI' lilden I.IJdeD
gaan uitsi..,. V60r du -lor .erd 600 O')(f
OOI ,ou.d }MI' lItulld ilitall(lr ... u. TOI du.
w.. er dal ,_ kWllli. nD Iflb ... k
.rbei le,.. Spreker. had 'de ~cb ,..a
~ F.mar te Boltlbu'l '.1 ..... Bat ....
0811- bek" •• aiteeDllltting, maar sir G.-..
"ild. oet all.D .i,ea· aio~·hebbea. AlII 't IUd
aief ,eaoer' arbeidortI I...er" dae mo.&. at
eent Ma oolDllliasi.' ait liet YOlk beIlOtciad
word.a om ait te w:iodOli ".., 1Ie fOal la,.
ID NlitJ hla ~eD ct...lfde klaobtea pb!ld.
De Zalll WM IDiet l'I*l eG .wiJde ait" peel
~oop. g~' wen. ea belitl WarCIM
la.re..-d.. Tb., Il8loofd.·hjj, w_ _
50,000 koeliel ua· N.tal ea sij wooocle.·de
"it__ bea dill' ail Ala wij het. yoorbeelcf
"0leden, daD pt bij hat laad DOf 26 of 30 jaar
tii~.. ODdaD ~a hler R- witaaauoit, ID_ I;)D.
WD IriId'a Dle~-sege dai lohltinllbutr Dlet
geholpen 1D000t. worden, . m.ar .• ilcf,,~ eent
ki~dj. ailn eD ctla nder aija. Zalk _ helaa •.
rjjh .aak kon eenl besliat "ord. w"lUIe~, wjj
... rtegeawoordigeDd beatIIIIr hld:J~ Bij boop"
d.t de Begeeriag Diet 100 4oea1emIDflDtot deo
ia ..oer y~o ~illao yoor d. IDjjaeu ea IOOnr
bij Sir Arthur 1.... ley keade, aGO ~Die. &oe.
stemmen.

De 'utate uak waar aPreker op wilde wil~
".. de oorloglllchald na darn, mUlioen poad
ODI opgeJesd. Ilea "t dat de d.patelil YID
ifgenardigdao uit elk distrikt ia het Ilai deD
boer Cbamberlaio, toaD.bij bier .", , .. ,..,d
bad het laad ,no oor~bald op te "',eo . ,
,oordat wij ulfbeatuar liaddlD, omdl' wij Da
ia a~ID>ed. eD elleode ",kMrdelL Op dat ~.r.
zoek .werd geeD IDtwoord oDtnopa. De "
Chlmberlain ging .Gur JobaaDetbu'l.D dui-
YODd bij de der;tii millioea PO!ld~ ijader' deo
.ftal y,n Amerik. WIl er~ Dooit MO oor.
logi!Cbuld op oeo iaad g. . lODder de w.
stemmiDg WID' bat yolk self. at beginael, 100
laal{ yolgeboadlD, " •• utaaa .. rbrobci. 8preker
dadn dat wij eea b"lait moeateD "_rea OlD
te YrageD d., de acbolcf Die' io toe~ÏJI,lOa
word ID gebracht yoordat wij .. If·...tluar bad
deo. alIIeoa Olll WY .r reeds _,'eobald ,.
lD"kt nD 35 millioou pon i, lIDIaJl mil de 30
miLlioen, dll8 £6ó,OO"JtOOO.- aeD .chald in Itrjjd
met .lIe koloDt,l. !lagiOI la .a ,roeter per
b001d YlO de be ..oIkiDg dan de Ddioalle eobold
in EDgeilad 01 .rgeDI &er wereld. Uit de 56
miUoe.n pond ,w.. een aroote IOID~ID lDilJloeDea
afg4llODderd 'O'll' compeDlllie UD loyalil1eD in
de KupkoloDi. eD N.tal. Sp-... ker balcboawde
di' yerlreerd eo lel{uchaudq. N ..itJ bad reeds
MD groot deel nu oas lGd gekregen, ea boe
koo men bonDop Dog bet.ling ... OOI 'Ier.
nebteD? Hoe .koa mea dit lrraa~llaad nolf"'0 op .. del.D? Noea, wij 7iIdtn de b.ad YID
de ,..eeriug ·.. ttu· eD m.t baar 8\meui ...
m." daa _tea aulke groote IIw.tl. belIiIi
wordeD me' ODSeD door oas. .
Daar w&reil aog '1eel. ulrea :-: oom'~Dllti.

bO'" MeciieeD daoht, ali wii oolDpenaatia moe.
ten betalen, wellr.e b'>Op'bMtut er daa dit wjj
ooi\ coopeD~I.ie .• qJlea o~nopn. 8preker ur
«hier commis Jell roodrjjdeD 0..er ue POiD'
boopeo ,en bid dal aog hoop, Wij monteD ooa
ecbter yoereerat b!paleD bij de groote k"eatju
'aD le.e~lbel~ug, ou lalke sab:I.lla uHbslaliD'
Yl'! k"I"~u... enl. yoorloOptg achtertftp
laten. , .

De YOOlitter l'Alcfe lID dl erde:
ONDEBWUS.

Hij ,,_ er op dd "U "roerer oue l!raae
regeeriulf aiet ~erUolI"deD om .1Ie-D ODze lI.io•.
denD op te y'oedeD. .
GeDeJUl Maller (Genaiatoo) sei d., de.i90.

kOlDll&Yla onl YollkYlO deao _It afbiDg. AI.
"ii Iweg-eu o.ur 0p"oecliD~ ea _I 'daa _deD
do ,taeneD huet pratu. HIJ ... Id. Yoor, ,e·
_oodeerd door Coavil 0'1 Heyer: • .

De.. ,"~ weuacb' eerbiedig ter kea
nia ear HSd. regeerio, k bren, .. d. eIlepe
te'ea'~lelliug d"r bewoJking .~Yer .... t .... 0.
WOOrdi" ope:lbur ondlf"U·I~.,1 eo ia
het bjjlOacier de bebandeliaj der '1olkaiaaJ
in de pDblieke eobolea ..

He' yolk del' T,.IDlYul beefl bel Diet y lP .
dieD' dat zijD taáI op duaeifdlD y~1 behandeld
aal "ordeD ale een ~. lul .a drukt ajjae
of8rluigios uit dl' er ,tea tenedeabeid aal
:rijn a1..onaa Uil de laadatul de.,lfd. Yoor.
rechteD êo iD .taat êo ja lObooI ~ D &oeglitaaD
ala .10 de Eage)Kbe &aal, .0 , __ Ire _biedi,
dat de acbool. 'D loden wellea dieoo·,ereeD.
Itota!tig gewiilild "ord u, l-,oct •• ua Hol."
IaodlCb d8l811de rechteu. II1U.O w01daD toea-·
.tuD ale Uil FtIDIIOh iD o.ll\d. of un Hol.
Ilodecb iD da KupkoloDie.

Dan ..e,sad nog ac'" bet nrder ~003ake'iik
d .., .r lokaal Mb.,., door d. oui .... 0'1'"
bet ond.rtrjjl baDD" kiader8!1 aal wordla
uitg_feind door b.' kiel8ll YIDpl.la_lijkt
acboolCOlDlDipttili '1olg_ de yo"'e .etMa
eo le"ooDleD d.r beyolkio,.

rÓ druj' <HDeraa! Lollia Botha op dit boel'uil
Mrbiedis kr buil cler lLEd. regeariog te
breaa·a. '.
AlremMD lIDI·oomeD,
ÁIIl de ontl :

DE ABBBIDBKWE8TUr.

Gaa-. H. Albert. (Boabara) sei wU 'addaa
yee.1rboord 0'" d.. ia ..oe, Yla Aliaha, ... ar
P.cIuD w.. er oog Di.te. Wij _teb e~bw op
OOIe boedl sijn, waDt II. d. Ohiaatsea -UI
bi r w&rea, w.., loadeD wii daD ltua? I(ea
bilweera. d•• , ala de mUlleD met A.illea ,'Yalcf
"erdeu, de bof.r .. hOIl bller werlr90lk _den
teruakri!,ea, maar cllIJ'YOOI' ".. er DOf II'"D".t plaUkt. Hil 1~1da ~oo', r-ooodeerd
door dill beer F. BeeaideahCIl', _r.;
"0... nrpden.., beeft _lleacl_ klDJliI

"oo_a ... de poria, der -ita .Jt.pitatie ...
0.. A.aiateD atl _·.rbeidabe,ollullf in' eli, laacl
ia M ,.oena .. drakt...,.., 11II(t dat cia
rec-iu, Y()OI'a]eaOg 'op erl.i WO" de ait-,oeti., d_ pogt., beYont.aa .. L zij ~t
YID IM\ Raadpaat IJt, da, hat .. a W poota&e
be~, il, D.~ ~ - ~ bIIJlk .. , ~ '!Ok
yoor (I. "kfaai'Cle be'CIllr:iDf}dat Z1ócI.Af;jb
.11 eea bIIIl~ oatWJabld al·worde.D.
Z'ó wjje' er ""* op tW cl, .... "oordi,.
blaalt. beyolkillf "lID Zajd·Afrib een kIeiaa
miodarbe1d YOnI''''- dlpootépkleanlabewolkiar .... , .. dat ~ &OP_ YU I..~I... _ul~
aII_ ~ cl. pIrIeara. beYOlkiq
YID Z ... ·A1rika _ ... 1 bo ail .. nil
lol 1111.;101- 0lIl de TnM DkoAo.ie
YÓOr ~,:-. tie M i Iii--'
dasllat bei ~ ~ .A.&~"'=nYAr""'.' nD w.i doeJaiade lIiét .beat.ad II eie blij ....

deu der AfribaD.ICIae beYOJlrillf ta be lG
m.i -31........aie&~ lIIOel
OOI ~,W" _.j1ecJ,J .. b ~
d, der __ aelf-bea u.........."'''''"

ai O"'_ ...... ,..__ cJur.~=:
........ lInijI ~ il ...eie .
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~Dken, die U>oh altijd

ilde hQOPte en mlftme qualiteit,
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- DB BEKREN nUpQ8 &; 00. hebben iDaVuoti., ODtftDge1t"WD
het Departement van Oorlog, om bij PUBLISKlI VB!fDUTl ...
" .. koop aan te 'bieden, ,-' .. '

Op Donderde ".den Sen $epte~ber;,
':o.t ptaO.hiïge' ~ndom, m.vattende ·ougefteJ;' '6 Aku;'. ~a.'-
. ' . gebouwen' rop. ataande. bekeod ah. . ,

LANDBOUWERS EN PAARDENFOKKERS,
A T'ENTIE:f

. GEBR.

. .
" '

EDITH, Woodstock,
weDMJaenmede te <leelen, dat lij lnige praohtige ~ I

ENGELSORE HAOKNEY ~NGSTEN, '
.. koop hebben, leeftijd van 8 tot jaar oud., • "

Dese dieren sijn .ne gereg' treerd in deu oftioieelea It&mboom ....u 'BD,elaDd
nunm hi~ te lande.?iet geëvmaai-d wor.d,e~wat bloed, groofte en aotirifeit betreft. " LLOY:_DS"

Ben liJst'f u pnJzeu, door elkl hunner ID EugelAnd gewonnen, met iedere ol!ici.. te
, it&mli." wordt v ohaft.

- , Het ja de opinie ftD een aan 1 d r olldste Koloniache. OOerên en PaudeDfokkert,' ,
da~ d_ hengsten nn de .oort zij, moeet gesohikt 'foor de _ben TU aan .... ' Toor
ZlIlcl-..A.frib. . ,

w. JLUntOND.TboD,
WMI'IL. Ooder ..., .

houden, tegen Zee Vermi.oderde Pri~n "fall 'huo

GEHEELEN rOOR~MD.. ., "
Huishoud IJzerwaren en B01~WIJzermaterialen

, I 1· r

~ .. '-', ' 'B~ , en ' Groeumarkt,.uE WAAL . C~.,· K:AAPSTAD.

_ _'
.i ,

GOlDKOOP' EI ~BDJ TE MEUBIL~R~N'
18 gemakkeltjk besllat.· "

f "

DOO , .

BARNET'~· IT TSTAL KAMERS,'
Kén van de grQOtste eusen Tall aU,rlet ~rte. VU

meubelen, it 111de stad ,uien.

XUS1ef Notehou~n B etten, met,p~~ uit.C-D8clen
paneelen, cedna1de z ten en ge8lepen. IPieltéll Mpn .

, 178. ",ed. -
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