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VlIII. GnalatIg lilt IJnnIII Ld..
81 Regodlot. StOIeI. ,.uta. lalt
lIDtals. HoUudJale Pluul_ II al!t
Kleu... Oot cru • l.utI l.ne m.
P. FIe K';

~1 •••• tllrUt. KAAPSTAD.
(Nabij K. Gent Kerk).

~WI
< ~ .~ ... _. ;'-_ ~.(~ :•..,:' _} • .j-.l; .~.- .. .!

~'~~"!?l:'~
1:.,•• ..,... _ "".-00_'

. ,:~",~, '

UbIOl(~-..D StoornYUl'l
• ......... Beoerkt.
DÓlULDêD,uD .. c.... '. ''''L

DE liL 7e.-No. 7315.

Scott Brothers Lilited, Scott Brothers LI. itad, SCDtt
PLmSTWT, IllPSTD. PLKIISTIUI,,WPSTAB.

' ..

PLIIIstWf. IIlPIID.

0.... ·,
WIJ nocdizen U tut ?nsen mooien voorraad

Draperiën en Ulutal"&lDer g-oederen te
bezichtigen, en wij vestigen speciuJ uwe
.tteotie op bet aitgewchte ..,rtiment
BloU881 en f"A>Stnme', voor het Zomer
Seizoen.

".,.. St."•••
Onze voorraad I.pon.toffen i. een van de

bes.e en wij Vertoonen U nu OO7'.e

speciale IOrteeriug van het seizoen. We
kunnen met vertrouwen verklaren dat
onze prijzen de IMgBte zijn. Schrijft om
Stalen.

. ,...
Wij WIl U .. _alba, die ,

tracbtn '-id-id te YeItiPa. elo. ..0"prijJ te.,noop., _ .... /
kJ,.oedena te leVereD. 6oedIroo". Itol _. .
Diet .ard bonrerkt te WOrdeD. :Bee pe4/

. pak kleenio t.eIrft billijka PrijI, .....1
. wij.iab8t_~ .....~

. i

~·Intt Brt_,. U.Ii_ !-,,>~•."'.''''. . - ',-'" '....... ~>. - -, • - •• I

. ·~AI"strl.l KI' m'D~
I

Scott Br.tllars Ulne.,
PleiDstrS'at ·KAAPSTAD.

leDtt lreaars Uln._,
'Pleiutráat, XAAPsTA D.

Ht;WELlJ Iil\BEVESTHHNG. WM. ROB.ERTSON & ZON
MEUBILEERDERS VAN HUIZEN,
.MBVBELP.&BRIK.&.NTBM.

8TllAND8TR.AAT SG. XAAPBTjAD.

,

rr' aNDERS .. ~ ftoIna.rd __ ~ ~ ..... ..- .. lf~ ...et i J!f!C...== op ~ i~ .:::! 3D0,. lelIeidi TIJTIp· turde.,
H. RIID, ,.R;IB.A, &0., sa 'I., ""r lip TIp 'Ezels,W4LT.KR. BlUD, .vohi~ .~

, .i':!P, ao:~~ Op;WO~N$:pAG den 7den DEZER,
K_aa..;...:petV__ ,_1_Ó_A_~!!",,__ ,_1_90_8_:. al de O~,.bIiek doen _Dopen te

iEl ~I~ R' nA•• UTa STATIO., ,

;..1,'. r ~ liD " -. f:'":!c1st!Il~:,~~-:-;!.-:=i:.!::!t~.:~
111_'".11'DI48.ra 1111.'.1...... lalA8 Merriee,: 11 habd hoog ;De Paud~ si.iu alle geteeld~! d.o Wel~.

. ....., _, I tiI.-, __ • ~.eer P'l :Blum van laDperg, ubi) ~be, My. Wu.rIill[ 'fOOr 4ea81l
!, , . " I. , tijd ... lI8ldMme bu. .

.":1111.... , _Idelrl '.llanD. . .. "
I .

------------
B4BU•• LlI!J_Z_ ALL. ~~_Z_G._.

:a&.A.8.%Jlllr. D.aGlEJLJ:J lA. GO_DKOOP

BUImGEWOON KOSTELIJKE 8I...AAPJtA1tD 8TEI.t.BJI'.
XAT.EL8 IN DB HIKUW8TJ: KODKLLD.

XARPBTTD EX VLOERZBILElf.
KLEEDJES, KATTJJ:X.

GOJU)IJlfD.
ALLES NIEUWE VOORBAAD. ELK ARTIKEL GBWliBBGBIJD '

''Goedkoo~ Habl ID cl.sen hanclel."

300 Extra Vette Kaapsche
Schapen.

100 Extra Ve~te Kaapsche
Bokken.
Op WOENSDAG 7 deser, WM. ROBERTSQN ZONEN.

Paarl, 1 Oot.ober 1903.

MoKENZIE & Oo., Beperkt. N.OARSTBN.
A. 8. DE VILLIERS & Co"

A~.I.JteI-"
ZAL bovengenoemd getal Vee,
~ dat zeker present zal sijn, te

KLAPMUTS STATION, Publiek
worden verkocht. Waarlijk een
seldsame gelegendheid in dezen tijd., Noord-Amerikaansche
A. B. DE VILLIERS & CO., I

IN VOORRAAD.

Waiierkan:t S'traaii, KAAPSTAD,

~! i

DE V~ItOOPING BIJ '

PUBLIEKE VEILING
Muilen

Afslagers.

Paarl, 1 oa., 1903,
Il • De IlAJldacllat na' B_ Pndh..neo, ~ _ 8ohool"OO'.....
__ t hia-JDed. baWd doór 00. _ ~. wij ba ~ ~
....... depllOW.e~~ ... __

Kerkstoelen en Kerkbar.keD,
Schoolbanken, Sohoolkasten en Schoollecs~naars, ete, elo,

~ wij op dit pbiecl de:BB8TBQUALIT&ITt .. deQGO.BD~OOPSTU PRI.f8
bm... leVeND. t • [

we lDliOh............. 'bepocmJllf'Il, "W'OI'dea op -"'1'1 p.l'Ile ...... 11:
. ' , : VAlI HOOG8TR.ATD ct: !fOTTD.

_ cl A.Jb.n BUJdiup. P.L Bar '1tH5& lo1aM......... ii
...... (Jaoek O!n-i .... ""t). . ,

.".' '-. .•:,f~· ' .,_ ~.. .

-------------------
ODze Vrienden zullen er wel aan doen deze te komen beziohtigen.

. -- We garandeeren dat deze mooie dieren sijn. De juiste maat en alle
gereed voor werk. Prijzen voor deze BOOrtBILLIJK. - VANA~SISTENT "\

,Dt HoofQBarakken,
•

Een Diamantmijn in de markt.
VERKOOPING

" PPLICATIES v~r de ~trek.
L'"1 nng van AS818tent 10 de:
Hooge t'chool alhier, zullen door i

den Ondergeteekende worden ont-I PU BLI EKE
vangen tot op den 17deu Ooteber ]
aanst, ' VAN EBN'

Houtwerk IIn Teekenen worden;
vereieebt.
Salaris £ 150 per jaar. Logies

un verkregen worden tegen £36 ! - -

per jaar in &hool. Kost Iru:ï~hting. i DE ondergeteekende. behoorlijk daaIWe gelast door de Executrioe
Applioaoten geheven Oopijen van ITestameutaire van den Boedel van wijlen IOHANN.S P.lTBUI KLOPpn

get~igschrifte~., met ouderdom en IJ. P.IIOOD,zal per PUBLIEKB V.lULING verkoopen op bare woon·
indien mogelijk: portret mee te plaats en aan hare woniIlg,ze~::~tebeginnen in Januari. Op Donderdag,:16 Ootober, 1903,
J. P. KRIEL DB VILLIERS, precies om half drie ure in den namiddag.

Secretaris. EEN ZBKBR STUK GROr{D, golegen in de afdeeling vall
Woroest.er, Veld.KornetBohap van over Hex Ririer, lijnde het eene

i gedeelte vau de verdeelde plaats Nooi~edaoht;, groot ongeveer 400
Imorgen. Dit gedeelte der plaats zal verkocht worden met naoht water
I en volgens opgestoltene vlaggen.

De Spoortrein nn Woreester loopt door een gedeelte der plaats,
en men kan met gemak het eigendom te eeniger tijd iospeoteeren.

De afslager meent dat het oTerbodig .au aijJl iet. meer Tan het
- eigendom te aeggen. omdat het aloin bekend is.

Alle Commissies worden dadelijk __ Doch ERN WARE DIAIlANTJlIJN kan het gerust
genoemd worden. .

. J. H. VAN ROOYEN,

KAAPSTAD,
ware Diamantmijn. ·Zal pI..... Ii.b":a op

"

llONDERDA.G, 8
.ox.u UUR v."

Fransch Hoek,
29 Sept., 1903.

Het .beste Bm voor .A.aortlment en Goedkoophe1cL ..
Het land is oudenWdeeld in 88 UITSTEXENDE BOUW (Wij djn fComp1eete Hulsmeubi!eerderg).

JU~VEN, _ hd &qot .-0 Oaledou, Buit.enkaut, Barrack. Zieke, --i ---------

A1bfrina ft :Pa$de ~Q. . '" ONTV ANGJtAlfKB ;;AllBUBLB.IlKNTBN.
; Het tige,dom ÏI ~,in hetoeDtrum TU. husT..w piesen. BBTKAJIBR AllKUBLBDNTIN, .
, . Planneu ;..... OIlderferd~ling sijn nu prted en. sulleu I&ll eenig SLAAPLUfBB AKKUBLBKBNTn.

adreIT.l'IOn~ worden ~ ..,n'frUg UIl de AfalaCerL Volpaa .u.lwt •• ~ ... eie...,. ~ prijs-. i

: Verlof fot besiohapg. TU. de Bankbn eo ferdere bij..... .
Ïled. kunD8Il ",kregen;~ TaU . We mabu een: 8""'8 Hoofd IÁju in Solied lIilrenhoatn Oot~

Liberale t~en zuUen worden gegeven. ..... Tafela. .: ,Zeter nardevolJe lG/&. pwooe prijl 21/6. i

;DUFFUS & 00., . Ala" .. .; =.a. HOd cia om een ftJl oue ~.
! AfIIaPn TU. Z. Jf. hDPeria1e 'Bepering, ttreerde ~ : i . . . , ' .

a. George'leo It..... 8tntBD, .. • . já$.,-:k:ez- '4IIi .C:::O+,

I....l.--' ___,__ __ ~K'.. ptW1._ Ml,. i7r LOUVRE .:
iKOMMETJE ESTATE, Beperkt. ; " '. i , :PLAATS, , .: ' ' PLEINS'lJ~AAT se, ;KAAP8TAJD.

.011OR BUS DIE. ST. . Co~ple~te Huis Meubileerden. ' :
{ , i· ! _t" " j

BROo1iEi
• .Ó:Ó. i "i

ISA.AC BUIRSKJ,

ProCliteo eD llgemeftD8 laitJ~!1.

llltgeVoerd.

L&WIN'S K.AltiSIU,
sa, K.ASTULSTRAAT

K.A.A.PSTAD, POS"!BV' 1.2-1

TE HUUR.
TE Som__ 8t1'ad v. III .. 16a. OIIL V AN EEN

r.;:~~~ KOSTBARE
p.s.nuu.

IN mT

MIDDELBURG, Distrikt. I

TAR.IBP: !I..he BakeIe ;Bet..
• j

. ~' l,_, -_ .._-

DB O1ldergeteekendtm, behoorlijk daartoe gelast, sullen per publieke . • DB XG~B~ 'B~8 al voor _ ... ~G, DD 14dea BBP-
Teodntie verkQopen voor hunne kantoren te Middelburg, K.K., aID 10 TlUlUE&........ V'I8CIab. ~ ~, wOODb~ tt ~koPt ~tje W~. ~
uur v.m. op" t.:;!e: :V.. ~ tOt:tnjclag MIlIhuteDde tAl"V_bnIek ~ de _Dell,

HET 11 met ~ dM ik, d. . • ......... te 10.8& Y lID I., lUll •• de ...... .ae tniDID te V'_bOeIr
"'_k.nd. vwklanB ba, CIM .. U. I Zaterdag, den l1den October, 1903, ~tm0etaD4... om Ii.i•• &.~ . . . .. ..Lol
a J. BiA~ la.......... ~1IDt, I !}te ~ ~+1~1-de met ~ tNiua, die ''-''~ TerWea-om 18,16
.. aarmede hiJ wat. _WIjd, ~J ter Ide welbekende plaata "NOOITGBDACHT." gelegen drie uur van ...... til LU ~. le~..~ d.·tniMn.te V'_w.o.k oa~ oal.OG eD

~~~_~~:~ om de ~ ~ Middelburg eo twee uur van Rosmead, bestaaDde uit de volgende 1.8..... : :;t' . . . ...!....I..
._ ............,,_ - ........ronea. .AA -r...... •. V Itr ~ 'W ..... ~' ..... lDIIl _ tot
het iDltzumeDt ~f1r .- hOR_ brq .et deelen: . • •Mer KA.~ BBO'" . ~ 111"--'.
lAUd overdekt, WUinIDCler .. - ~ L 'Deel behoorende aan den heer L. J. Co.TlII groot 2857 mor-n.· •. I' .
-.ter door loopt. Het ui ~jk • d--~ • I)~ ,

dat het instrum81lt .er juia aver ~et geheel ~~d met ~ . R . j I M :
.. ..ter werkt, a:ooc!ai ... pmakkelij ce op dit eapndom IlJn twee HUllleD, " . Arr' R" Y & ARAIS'
bn..dte van dea au- viadn·l..a, al. (a) • .Ken hebbeude zee Tertrekken onder IJaeren dak, BUiteop- ..'. . . .,' ,
!Ilede de rich~ waarin het ...... loopt. " bouwen, 8talleu en WageDhui.. m Y JOHN JU.TTUY.

A. G. DU TOIT, V. K. (b). Het andere beeft S·vertrekken, alsook Stal en Wagenhuis. ANT ONT BnUllD MABAIS. •.

PrtSeJ!~, 1101. ~~~:.;;ï~m-::d:~tmden voor 12mud uad; op het _ • Prociuo~n bn elllUS in 't Groot en Klein. .• ~=~ n:-
De Landen worden besproetd door eeue sterke fontein. . ; I 1: " ...,.-.
IL Het deel behOOreDde UIl den heer G. H. J. Vga8TlA, groot . Alle lOOrieD TU.; netu ook iD ~ s-omeo 100:

8070 mo~: .. .. ,f - .'~ ! • - LiP- ill __ V~ .an- peil"'"op dit e~dom IS een HUll met 8 T~k.ken aDder IJsereu dak, :a....Jw.. n" 008., PR~RIA. wa F CIie _ .................
. een ander BU1I met 6 T~ onder matjeegoe'\ dak, WageDhuis i,....,.- , : . ' " ..' . I

t:BkSONBm ds ~der ~ aDder ij~ dak, Wagenhma onder plat dak, 2 Stallen, Schnur, die 6~ :...,.'.... . f.; e.' ... 00 ......" . ~ PriDta _ F]uellett.. '
y ray ~ ~D."""'"ae"'- 1200 kletn vee lam houden. Water tesameu met het W.tet TOOr ;.... ~ 'i"- . , ,W..L_.. . it 4.:raN..,_.a st cl. '
Handelaar. ~ Hool, ~ deel No. 1. Vruchtbare Landeu TOOr 12mud saad. . De :~.' I .Me'" m.deIiik. dM.4e Apaiea 10CIr de;=y_" lI'~ dD.~. p:,:~ ~a.. __ • cl.
GanJt, ~eliee, ens.. II de Drie Kampen omtrellt 1,000 morgen, aJ800k een Bniteupoa met ":zw! ~ ~.. .. 0. t-l,. ook !__ .-_ ... 1..,: .' ~ "srik"_,-II <Lo 814., eo lt 4.,...

cc gewo.rden 10 ~ P~!. 1'001' .. Tertrekkell, Landeu Toor 2 mud Gant en 1 mud Zaadkoren, be- ~ ftCII'~D. '. I HOOP" .. ~ lIaanbW ftOI' \480 • . , ~:~~ ~ 'l do, H., ~ do, JM'L
Mo~ Mt'&l, en IS bl] hem hoorlijk watM . .r~: ftD lit _ '18&ea 'Ju. 1908, V.&I( _ ~ D. 110Dalija DUIIjI . C; - Iou...1/- ,. ~. i "

Werk.n)gen 10 ~~ l'8Il 100 lb., Veld ~ pbroken Teld. Bergen en VIelen. '. . V1u4ai 6 . B~ ... ordea 1IiItM, 61. per)Mr ~ " =....~a::..~t'r.c101CL, 1/-,.,...
o_loe.Meal 18 ~ best.e BoT8DM"Aande gedeelteu mllen teumeu of afJouderlijk Terkooht ... _. s...... , ~ 1 ' ! • '!u.. .. ~ bad .. Ik LiP-. ............... .a.akIOIt Prijfa.

. om Paarden, Koel_, Var- wordeu., . ., . . i i . _,.. , ., r ..
~na, ens., Tet te maken. .Kom en ,. ' , . nu TOIT cl: DB WAAL} . ; i O. P. BCIIUIll'Z.. . ON 0. C
OTe~ ~ven, en l'I'II8I ou'aL_ ~. J,"L. DU PLI88IS, 'fakiIlL . • ..iX 5.... MORRIS gr, 0.,
ptlDpohriften. ~CWbarI. LL ~ i I ,_ c1e .. _c1e VDIrt IIOD,. B.,... ~ ...........

VERKOOPIN·_J·
VAJr . i

ten Voorraad

HET WATJ:RWlJZli:.KD,
KET A.LBlI' IlfSTRU)[ENT.

VERKLARING.

lolasslDB leal.
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__ " "'---'_ .1)"1 b ....'. DOODBERICHTEN. • .... 111 II' IDI••

=:

.'---...... PUpa.........,
.'iD l1kt *'

WW~_"""""-I~'Mil ....

,_l8!-C~mJnero~ali'lli. •
',....

en' l,Slaaiwerken. J. SpR & ;Co.,
l1li_ ...... lftIIJI'\ :. ..··~.I~"'I""

tini

1

DANK.BETUIGING.

~OO.'- YWe ~ ~ t.' '."
W.-I- bij - ~ --. ...... wij
................. cIak.

J. P. :J. n.N DD MD""
I. V.AlfDD MD'WK...... 1

a.-. -'Or,
... La.ipurdl v).i.

7 Oetober. 1Il0l.

N.

Kapitaal. - • - £20.000.
ReserveFonds- - £34.000.

N

WAl ER L WAT. I
...... __ ----- .ii .
... P.U•• de .... iD ~ ~
v&1l t.. 800rt "·ftDM ~ ......,

ALOOHOL.
Tabak • DraiIkIII Gewoonl .

LOu W'S LOGIBSllUIB,
Jerstt Klas Behudeling.
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NECTAR
THEE.

nE EERSTE in k.waliteit.

NEGTAR
THEE

DE EERSTE in waarde.

NECTAR
TREE\

OE EERSTE ln elke huis-
houding.

NEGTAR
THEE.

DE EERSTE in de schat-
ting van hel Publiek.

NECTAR
DE EERSTE in alles.

'_, .,' 1__ 7 .......

Drink Heerlijke

NECTAR
THEE.

NECTAR
'THEE.

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE.

NECTAR
THEE.

NEGTAH
THEE

f'-ll Heerlijke Dra.nK foor
·djp Men.schen en te

allen tijden.

o,c: ,. ":'::och' door alle KruidA-
ni, :.~ (l(r0ctll"B) eD Algemesne
W:nkelg do')l" ~eheel Zuid Afrika
'''\ t'" t's, en I·lb. looden pak-
k:ell, lODID I·lb. en 8·1.. pruil.,
~i"'oroord9 tiDs.

, ,~ .. "".: .

. la J~.,uauG1l8fi\. .
A .... V~~ __ w..

-~~ ..w. VOOR., aa eo..USL. .
• Qol.- Vlakbl'llil ,JU. KaJ...." .... te til 1._'_''''
~~.,

GDTBlIIB .t TROON, AJ'8LJ.G ....
1600&.-M-utYi.I', afd. 0aJed00,. 1&.....

~YfI eD ._. cued-. .
DU TOIl' a: DE ,WAA.L, AFSLAGERS.

17 Ocl.-M.iddelb..,g, _t cued. .
.. A. B DE VILLJER.a.t CO., AFSL.
7 O""-Klllpmo .... ~T8nd. bn •.

a. W. H08t&, AlI'SLAGD.
8~.-A herdeeD. Ie..... de Ita•••
I} Oei -Aberdeen, plaat.en en eneII.
., BAH a: OLIF,. AFSLAGERS.

17 Oet-l.enn. Riri~r. 200 bota.pe....leD.
DEMPERS, MOORE a: KBIGJ~I A.F8L.

17 Oot.-CaIedoa. aluileo.
J. H. VAN ROOIJEN. AlI'SLAGIlB.

111Oot.-Noo~bt, afd. W_rer. ...t
pd. '

FAURE. TA.N EYX a: 00.; APSL.
6 OOt.-P .....I, n.t,foo,1.
8 ()ct-Purl, -t.4! en to..roedereo.

FRED. WILLMOT, AFSLAGER.
10 Oct.-LaiD.-bo'1J. --* I(oed.

BALL; AFRLAGEB.
3 OOt.-Kaa~t.d, ~"llIkoeieD.

PA'J!. D 01..UVER, AFSLAGER.
9 Oot.-8telleD~éb, 1'ut goed.

R. CARSON, AF8~GE&
16 en 17 Oet.-(Allea, .iDkelgoedeun en hllw
raad.

D. F. MARAIS Da, AFSLAGER.
a Oot .-St. Ahftin, Noc>rder Paarl, d. plaat.
l't Mal tin eo lo.. " !laedereo.

Je8f&'D: ",ti u 100 POIo·.Jm.

pil. belch1tbllatt.
.,.oeren nn kleur. naar 4e .......
DU: I. weU., waut er Y leeD
beWing - het ,riJt1lil wordt"D.~en ruhte oorrupondeilt
pW'Uld, een ItJRUOUtli, eD:f1la(aJ~",iOO1~
te rYlln op de 'f1'aIg ommnl'5
kelt 'faD rijtulgeD bij .erlldet!1lifl~.
,.. Diet SOG pmakblllk
.,.~ te .oldoeu, ...... de
~ellleut o~dn1dellJk IIIn•
echter· In afaondulijke t&eJllllli"le~ "0 de wet, zooalt hlfOrDO,.D
e8JWPlet:
1Het huren 'fan of 't
rijtulge!', 1'8U welkeeoonook,

, zen vaar of van de lte:IDPlMlti
: brengen, is onwettig.
~ Rijtuigen kurinen ,rat;, i _ •• _-..., .• _",~ •• :D.
: un kiel8n guteld worden, 1

3 Om een ki...er naar de etemplaaCl te
: I1}den. ala hij voor ze~n ~

, ; door thn drijwr ol ft,lfUIIJ* NA 't
~ rijtuig ól wie ook g~ • Item·
. lIlen ÏI omkoop"riJ. GII8D bel()fte an
'c;l~n aard mag geft8lgd of plD8&kt

t~~:tden .igenaar van e.~riJ*ulg
. vrij om een kieMI' grati, op te laden
en milt EiJn rijtuig oaar dil 1lte1D-
plaata te nemen.

LET TOOH WEL t

A.LLaRL."J:~
De ...... rÏoJItI •• le ..........

~terdag had men. J. R. A:lbertUn,
ecbtgevoote ftJl dil. AlbertVo -«an Wel·
lingtoD, een onderhond met den ~mlDiI
~s van openbare werten ..... tM~doelte
vefD8IQeD,(Jf de regeering de ",eejtj4>s daar
lii.t gratia per tlpoort",ln kou ","oeren
naar BOlllerset WPIlt Btl'8Dd yoor ~ ver
andning nn lacht yoor 10 of m ctarm.oe commi .. rit. ontriq hllr aeer YneD·
delijlr, en- beloofde dat hV loa "eu wat
kan gedaan worden onder de .... latil!ll.
Ht kOD ..oht.r niet beloYen datl d. wee·
zen gntia v.rv()8rd zoadell WOr4.D, daar
het departement dan moreel...erpllcht lOa
lijp hf'tll4llr.Je te doen VOO1' alle Ileldadip
illtiohtingen in de K'Jlo' ie, }(e.,.~. Alber·
'ijn .hoopt ook het verblijf .. n stranrl
gratis of 100 goedkoop lIlogelli~ te kriJ·
geb, ale men de ondernemiog dooraet •• r
zallen f'Cht"r noodwendig onlrQlten aan
V4'r'OOlnUlmzijn. Oe harten lijn open .,.oor

zaak. en wlj twijfelen er niet laU dat
)I"",. Albertijn niet sal ol)tbrelren
de noodige middelen om de klfoinen

ee.p uitstapte ~ geven. o,..nk er aan _Ill:
eef genot h"c. voor hen zal zijn .om voor
de eente maal de zee te lien en op het
aat!l. te IIpf'len! Alle bijdragen luUen
met dank ontvangen worden.

-Alle IIwIev.. .. ...
........ ,V_ VH-
II Co, .
' r, om lAnd, .....
............. •• le voor-
, .... , OIl POST
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Het huren van rijtuigen bij
verkiezingen.

Ds vraag, of rijtuig'lll door of ten behoeve
van een kaodldaa~ bij een parl6me\Jtaire
ver kieaing kunru-n g-huur-I worden om
kit~Zt!r8 uaar en vali de Bt6wplaata te bren-
g'3U, ill een waarop er in 't verteden veel
twljf~l heeft b-ata m, Voor 'ou ver oos
bekend, i~ deze vraag nog nooit voor het
hoogger-cbtshof gew"~8t, en ze ill dus
nJg niet r. cht.·rl!j!c b~81i8t. D, theorie
was, g-Ioov-u wij, meer of min teg~n de
wetttg he id van rijtuigen tt! hun1n; maar
daart-uenov-r 11:0[,<.1 het hit, dat riJtlll~n
Iq 't \'rrb,loll du"r J", mó'!l!te Iraodidaten
in Kalip8ta J b.v. voor da, doel werden
gehnnrd,

Heeft de IJ:!w.,tti'!., f'rd'itijk,n Ve rh in",
dering akte van 1902 (!:lECKS akte) een
eind", ~lOmaakt aan d.·z-. onzekerheid door
definiri-f !'n dui lelijk: te ~g~"n of rijtai·
g"n voor h-t Vt·~ .. eren van Jdelent naar
d.. 8tRmpiaals gebuard kunnen worden?
On~~IQkkig moeten wij op deu. Vl'lI3~

or;tkenu6r.<! antwoor t.HI. Er wa. in die
bill, toen Z9 in comité-generaal kW811l lD
de wetgevellde verga·l"ring een lectle
han Ielende speelaal 0 'Ver het baren val.
rlJtUi!l"'D, doch na.lat eenige amendemen-
ten erop waren voorg88tdJ, werd de ge-
heele s-ctie uitgehaald.

Er is ~cbt· r Bell ander- 8 'cti~ in de
akt.., g..blev ..n Jie oo z o ver deze zaak
han-Iel ', en dasr h~t een purt van groot
belang is, geveu wij d-s "riJ.:iueéle bewoor-
ding b.,i.ld ill Hotlandach ..n i':D~el8Ch.
S·cti .. cl I'8n de act" van 19U~ :legt: "Geen
betalin,!, of over ..enkomar om t'l betalen
aal g'emJakt WOrJ61l in vel banl met, en
\66" tij lens n( gedo reude em ige verkifl·
ziog ten behoeve van het vervoeren van
kit'zers naar of v P1 de etemplaats, voor
.po')rweg of au-Iere vervosrtariflven."
(~') pay n"nt or C lutraot for pay.nent
llball io conllf'ction witb,an'l eith"r bf'forl',
at or ,In ri ng any el ..ctioD, be ma le on
account 'of th.., oouveyano1 of f'lpetora to
or from thB poll, for railway or other
fa ...... )
Hoe m'let men d9;:~n zi 0 verstaan?

He<>ft hij betrekkini op alle Tenner·
middelen, of slecht. op IpOOrwfglOD fn
avderf' rijtuigen waarbij .f'n ~",gf'ld
~rvoertan6f (fa",) gt>ë!llCht wordt? Ot
m~t andere woorden, zijn de woorden
"voor spoorw..g· of andere Y6noertariil-
'Ven" gebeel en al overtollig in d<ln aan·
~baalden zin? VoigenII onze lezing zijn
deze woorden ni"t overtollig. D!I betaling
waarvau in dese aangehallUe eectie .prake
ï., ia, onzea inziena, voor "lIpoorweg· en
andere vervoertflril!ven t...n behoeve Yin
het v4'l"'oeren van kiezAI'8."

AI8 deze lezing corrt'ct is, dan ia de
Aenige vraag dill overblijft deze: wat moet
mao venrt<ian dO·.1r "flAres" of "erv~r·
larieVIm ? Dit !lait ongetwijfeld In spoOr·
w~wrtje<l, tramkaartjes, cab., en alle
rijtu4rcn die geregeld yerhaurd worden.
Maar sluit dit ook in het b.ren van
private rijtuigen voor éen .peoiaal doel
en elt'chtll voor 6en dag? Neem biJyoor-
beeld dit geval: A. il een parlementaire
kandidaat en B., zijn vriel'd, i8 eipo ...
van een kar en l'en paar paarden. B.
houdt de kar voor zijn eigen privaat
gebruik en Di..t om ze te verharen. AI.
A. nu naar B. komt f'n zegt: geef mIJ nw
kar voor den "tf'mdag om kieren te Yllr-
VOf'ren. dan zal ik u .£1 erVoor betalen.
Kan men dan zeggen dat deze betaling
van .£1 een nrvoertsrief (fare) i. zooat.
bedoeU in de aaogehaalde leed,?

Wij hebben twee recht.lgeleerden OYer
delle nug gentadplMgd en lij lijn ftD

~evoeleD, dat deze vraag be.,.eetigend be.
antwoord moet worden. Zij denlren da'
"fare" eenige ~aUnr .,.oor een rijtalg
in.luit. Ooze eigen 0V()i4'l, die WU echter
niet tegenoyer die der gen08lDde recta ....
geleMden willen plaat.en, la, dat ar're-
gronde reden van twijfel op dit punt bn
bEoetaan. ln zaken 'faD d_n aard t. het
echter een gesonde practjache regel: "ala
man twijfelt omtrent de wetti&heid 'VaD

een daad,h het "i~:'
WIJ Mmen dUll "0, dat h"t onwettig

ï. om voor Mn riJtuig (van welte IOOn
ook) te betalen (welken vorm die be&&-
ling ook mag nemen) OlD kiesen nn of
DUI' de etempiaata te nelllen. De w« yv •
biedt h.t echter DJet, dat Iemand tUn

Lord ..... r.
Lord Milner heeft ge_igerd de betrek.

king van Kolonialeo Secretaris te aan·
vaarden, welke helll door den heet Balfour
wtird aangeboden. Men ~ dat! bU oyer
Hllige weken naar. Zuid·AfMlta al
tM!tt~kMren om lijn _rlr ala ~ CDID·
m"'r!. Itn gounmeur der nieuwe
Koloniiia voort te zett~fl. De h*l" Balfoar
h.,ti ve,*lurd, (lat br:! Mllaerlhet
komen &bnl ie met de politiek door 'Un
mi.Dis~rie gevolgd, doch dat hij (lord
MilDer) het be'*'r acht OlD n.r Zuid-
Afrika tf'rug te keeren. Lord Milner
hpelt rln~ geweigprd in het mlnlateriëele
schip plaats te nemen, waaruit EVn vroe-
I"'r hoofd en beschermheer, de hef!r
Chamberlain, h~t onlangs nood!! h«fl
geacht aich te verwijderen. Werd dlt
j;(edaall op raad en iu overleg met den
heer Chamberlain, (If heeft lord ~UDPr
Diet ge,:o"lr vertrouwen in de floekolllst
van hilt Ral£oul' mini.tene ?

lIet antwoord i8 van weinig plilktische
waarde voor Zuld·Afrikl. TaBIC~en lord
Milnpr te JohaDofBbUt'g, ale go~verne1lr
en hooge oommi .. riI, om lord .UJlt'r te
Londen, al. koloniale eecretari .. ,alt ni"t
veel te kiezen. Lord Milner zal tbna aan
don kolonialen II('cretaril kUDnen! .. ger.:
Ua moet doen wat Ik aaubenel. :.... nt Ik
.tlli hooger dan n, daar ti[ heb
Iwwei"erd de betrekking aan &4 n8JDén
rli~ u thaDII b,kleedt." Maar "ta~p la 1'1'
dit ar·Joend antwoord nn,den toekomst!·
gen kolonialen IMlOl'etaris: "wel, maar ik
driag de .,.erantwoordelijtheid nn het
draJtton w.a"oor u teru!deinlde:'

I)e heer Balfour bPeft een Japie toe·
fpraak gehouden. IDUr (feton aaolrondi·
gin'{t'D gemaakt omtrent de nie1lwe ml·
Di8terll.

Ilen~ver na JihaD-
'D88q~
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- ,IDle __ UI oppaerk !I6'cIat ik ......... tu do ~ '~.:L. ~~~=v:al.... ~ 0D8 _erk huDe_IWI~ '~ ....... _
le _Il lIlet 0.... Die ill dia ~ taritet.ie" ~:-
,. "wblijk _ groo' dat dit all ..tI ,,~MeIt· de _
~ illau, oog ftl. Ga ik lIlet __ -, ... tot 't bij.-- -
flu ..... ik 1Il1 - bem .hik en ... waar ' tespber. lllOS. ...., -===i.::rt1
~ pat I werk ik met hem lUIIl dae ~ ik , de' •• Ana. De:i:
~·".t b" WiJ hê; hoopteas ba ik .h~ J . .,'p..............v. AlpIIev:._.a.. J.ct.~ ~l......_..... __ of Yra .. Idit eD dat aus en lOO nie ......... _.. lIL

~ ;;;. niP Allden ja het ala hy lIlet lilY toedoe, ... de~ -~di@j~
...-pat: daD ut dit ~eerd ~Il moet by te '~, boe_" niet dIeaI~:Ie
jIida DUr ., eD .,... belieft lellik. om onll 100 pe.isrig _ aftoopeG. .hl
~ kanktM ja _en~ met hul- ik maar JIIII!KeA, bet ... -ae beBtiat al toeraai ea hulle _werlriDa met _ aI_ di_ om die ......

';"Il f"-" W"OOr<Joooo <.Ian oor ciue .E'IiMIa- -. lleehta met norllichtigbeid en _der op- dit .. oi~ oebbeo. ..-
(~ lu' ,Il,' l':~be Part.i~ te,.:::::: Offeriq .... beputel toe...... arde. en daD ~ k" in de toekolllBt. __ .J
,hl! oo,,!..l mt O1lJII -rong warde dat ik 1rikIe laie _.ter genar Die. Ala een IIWI ou by die 1IIIiiD_ te sijn. die iets op de
ui ID",~I~llhg za!, aigele>ld -....... Nm _. beetje mooiprut en 1'&n die heu- ~ aao te pMdlen ell ~

mal h",'I'I' .. ti laat n'l'l>OBll tegtea. _- Di-kw ... aebruik maak. eD on. deul'SleD hem __• n _, .....L . . ril ......_.__ _... -' " L... __ -'-t .~ .....:doo.
".n. ~" .•1 wa t ~"c" ..... _~~u:."'" jIie dur eJI dan nie, daD il ...e ..... - )bar voor ik verdl'l' .al lIitw"f'__
,Il ur""nl~.·r voor.eeu pobbeb ~.~ h, '_ 'I'er werGer lIOuder of ...-dat .. dit de' Boareo PiaDio, 1Il0l't ill U, ~ 1!ldiI1!. ldII_r."
-,..,klO.a.il IlU'. Dlt -- ,"B 15 1Dt.}q ~Po".'-""'- g......... ord. M_tal moet dur ook een~een eef'SL ~ten 01llib'eUt. de ~
"lo' . n /_d dtt. ook uoort - ~. da .... "A; l'appelkar omgegooi" worde YOOI' OM ~e ope- aidt den "BroederbeDd" ~t. lIf _'"
<nl,1 I...·,t.l .. t eu .-l beI.-taaD; maar ~ pao. Terugkeer gut dan belnrurlyk. la dik- bet reglement drr ~ ......
',.'11 ",~",",tnjd te -. n.... ,.ijl. ODlllClplijk. omdat wat daardoor '1'81" inlioud .... bieromtreot 118gt:- ,
~PP"-"" op poht1ek ~ ~;.= ke8rd gemuk iJ. ni" weer kan bentoeld worde I.-:Saam der ~ "BiiueOOl'belIll1.
ru.. ID."..! l...l opp""'tie In ~~-,_OP .tie nie eD "Il"" trots-ge'l'oel daartege1l opkomt om n.-ne- "B~
~mn.I";"" .,;....000 OOO"m IU(' oppoakun te erk ..n dat ons dit verkeerd gemaak of help mm..-WDll 3 t-t.uont- 011.

"r'\lj( >Hl)'I'1n,1; non I(t'<iachte d~ ...~eerd lIUUlkhet. Die lezer zal YeMltaaD dat nI.-n..ze 'I'er~' 'ng
1_. lx-h t , .. !iiCha~jdo ..... te ik!lie met r:none te -doen bet Die, maar met A_' om ,1.. broederli IIIOI_WÁIIIII:
'" . . allo - da d d'_" LI!'t ....... _."""r,,·nl)". ~lll4r...-t. zoo mm ee~ MIl aak Ir vn.... t_n en ese eD gene kaat*lers in D. Z. W. Afr. lO

k in verwacht. om lDIt'Itift te oes ala bil - PI--misM~hi'"n jui~ .. at die oehoen paet, hierteen rv.-R>ze vereeoiging ml
'<JOm ~,·zaal h<>t lIifIt ltOO min Iuou VIlD..... lII&i opkom ..n :s.g ik ocbimp. Vriende. "Ou d~ vermijcl>o., ....-
.....l;~IUp'·. .o.-.....hjke ~. op ... - Vrystater" het net zoo _ trotee ~evoeL By bet. dod om ~jb
.;l"l,d~~, "'......oodt-. lQbO.ame .........,hten .....,... Spreek by ondervillding. eigflll onde~diag. Iijke bijeeoko~t.e 1IOUdeI>. .. ..
".,'bt "ordl'l\. :Si<>...-d"'n dl6 het ,,"ri Bin ja geen .preke un JN!"01le, ewe mln. ab V. BeeI'M llIIOW'e! als da_ "'.JIl vnl
m•••nt 01,'1 !aod en volk r.aI een I'8§IioI"D.trinct! .... n nationaliteit, .Iechb van een ZlIlnr bij dm "8roedErbend" UD te slurt-,
.. bet. " ve-n ri ""1'. ........-..&IreI' en ga.a be- .taudpunt op gesonde beginseiol gegrond. Myn ~ penoon ~Jd Iri'rdt door een
',)Il ou" ut nie C'D daarom kan dit !mJn doei, .... en i. om aan te toon. eht on ... ver- ~ lid en' ~ .... rd .w. de ~.
~",.~n.. nl" ..._ ......; dIt is ~t.. bonding tot en llUUewerkinJ1i met makur nie . . ,

lht i- ook oD.JJOOdig. ons land It; OOtP; nlm1 op utioaaliteit gegrood ia nie, eD d.t ODe geen ~Óe_ ""reeui~ beeft ... __ I'IP'''I
.... n<>o"\.!; om ,;aam tt> woon .... daar ... ~- partyYonniJtg op die 1..... YiU r_haat ge- ti.1d l"Illl ii mB 1."': jaar 'I'oonnt' bet .... t.oll'
:tt,pP'-'hJllO bH>nge ~ om voor - te ocoo..id 'I'erlOJl~ nie, lIlur dit neleer nr..,ht en aan~~. bij iot.-ediug. Dune-! wor-
~.·rl: In ru.. op.<ig bel.1Joat daar VO:X en van bart .. verfoei. d~ vrij "I. kolk", ~.
"U' .,;.... " ""·,.,,ct..! t~ AfnkaoPr. 1'_ VII.-Alte ord~ )'JIll door de
,...l".-hman, Duito;oor. ieden. ..... wat met..: 0.... het nie t,d OlD .1 te lang~ .tukke te bewaard bbjV'6 I'n ~eDe die .roze ..
;,) ",,'\IJl .-oon ....rt om land ..u 1 ochrywe en teI.....en die edit.ur het dau ook stoort. """ aan uitzt>tting d"" ...-..gI'1K
,'ooruil t~ tM'lp "",,!kom. 0... kan .....r.!Cbi (lieeu pl•• to voor nl~. Wat ik dill' nog oor di" bIootsUut1.
,,~ OOT Jl" mam ..r waarop die <100>1 ~ bo- dercle Id ..... in mijne .orige ,tuk get..,ken. te VIll.-Sub..eriptieg..Miom ZUHO,n tot dek-
"">: ..-orOP. IIIWtr ~ oor di<' m...t~ ...... sehrywe bet. moet maar voor een 'nIlgende ~ dl1' onkosten nut tezam~e" ....r
,klor ", .. dlt m<wt b<Teik ..-orde. me. ZOO bt-t .tuk of YOGI' goed bi, •• 1 D&IIrgelang van om- v_~gebruikt worden,
,,,....i, d"•. -\frik:aandt><rbond II) "'Jn ..opriclrtmg .tandi~ede IX.-De .....t~ zuIleIl rurplicht ..-e-
111 I.]JII lI:D1l'<t1tutl<'K"""'b~ .Jat bIJ &"""l - .... om beboortijk 1"I"nIhIfI: te ~ 'I'BII a!\ot
'lUIUht"lt IL«-n n.... ; ..Ik" ~nk.e mwooer, .....t ,~htiugreu a..- Iáj~W!Il u. <tt.
:tAlJÓ-.\fnb ab "'JD \""Jtdtorla.nd ('!'Iae-n. kan bd DUITSOll Z W. AFRtil' • "Windhoeker AJl2l8iger."
_ordo'. Du~ '-an om>e kant ru urt...lmttng X.-WllIJI)I('<I'r ...... d ..r leden dom- ~ ver-
nil .~... g bt.m.lu> ...... ol natoona.!iw.t DI". .\ ..n d.m Editomr. eenliging _ ol ,...de", ,..aak in het belang
,)w" verboudinj?: tot hull<> ,.al dus tJedOOWai Mijnheer. _ In eeD u.. er couranten, het Villi d>ou .. ~. opg~en wordt,
.fh.tnk .. lljk w ...', van die ....,rboudiog wat ID- nommer van den l3den JuOl. zl6 Ik een seMi". Z.aI bij """Plient zijn wt te voeren; ....~....
.om,-h~ van ...,.twr l'a8 ook. b;.-.g.maver ~ ven. getiteld: 8oe1'llD Emigratie naar D. Z. ~n~ l1tÏl>TVau zal '-· ft wurOeo met. -
.l.n.,_m ....... nllt dan 00II: -alDemremDjl; W . .\frika. en geteeke.nd .. Auru Alteram Pu- ~kfboet .. vam 11. 2.50.
dan lUO'mo;(',IIJIi; 1...1 "'Jn ,':01." Aldt.,. vlL~e..t ..1d tlIl ~E'III"lI op 30

:'<III, '"Ijoh ...... Editeur. een kourant .cbrij- .\tll(tL"tt.. , 1900.
vcr ben Ik Di..t JOaar daar die beer bet iaDd tw.g.) .\ DE WJo;rPn~.itt"r.,
mijner in.mDini wo z.. ut acbildert. hoop ik. " r.J. P. v. AL • , .-eer,
dat u mij een plaataj., in uw geëerd blad ault fi L. P. 8TEE!\'X.AltP,
verleeDen. om hei 'I'oigende op te merkeD ; II1L'CII>-beetuur.did,
nie' om emigratie voor D .Z. W. .Afrika te
..innen. maar alleen. omdat ik mIJ liChaam,
dat ik en menig ander in "I'n land zoo benroen
andere landen. inwonenli ZyD.
Ik berind mij till n'<l(\o{Ftwce .'n eeu half

juar in dit laud en h .. t grootate ~I van dle.n
tijd wa. Ik handelaar, m..t ,,,-,n rlJtlllg krUll>
l'Il dwar. door het land <'n h..b van all"" in
mijn ber ..ik zoo goed mogelijk keuni. geno-
men.

Wat d.· ~..n....s.de malaria koort. MDgaat.
dl.. '" hi..r Hij gOO<!bekend. maar. Diet zoo
~..rw"".t"nd al. de schrijver w maakt. Deze
ZIekt" h....~ht gewoonlIjk van af de maand
)taart tot .\lIgu.tu.. Maar daar ik DU pu
t .. hui. kwam van ,'en rei. door de volgende
di>ttrikten It" mid<h!n ..an d"D koorts tijd):
Gibion. R.'ChoboU. Windhoek. Okbandya •
K.aribib "n S..akopmowl. verblijd ik mij, geen
enkelen koort.lijd,·r ontmoet te bebben, en
~.n 7A'<'r",,'inij,("o g<,hoonl te bebbrn. geld..unl
of b....nk. :'Ii~ m('{'r: vanaf April, 1001. tot
nu tOf> berinl",r ik mij ..o.u g...,n ,'nk"l ,terf-
geval gehoord te h..bben \'an ....n blanke. in
het distrikt van llibion (alwaar ik woon) "er-
.OIlrkaakt door kool'ts VllD ee~e 1OOOrt. Het
noordt>JijI<e deel van Damar.UaDd ..n Ovaml"'"
land i. mPer koortsachtig. IlOO aLo RbodMIA.
Dit land ill onderhevig aan droogte, en in de
laabte drie jaren b~ewoon, volgena oude
inwooen : ~ e veroo~. ~f
~ te bo'l'engaande tien perce1lt b.:~DDer
ik JUlj niet gehoord t .. hebben. Ik t"ljfel er
Iterk aan of meer dan drie l"'rcent vaD de
boeren (uitsluitende Kyamana'-'P) niet vol-
gen. gewooDte van bet land t ..·oo lammer-
GOglIten in 't jaar gekregen hebben .~oor oor-
zaken van droogte in de hardste tijden ...

Dan haalt de schrijver aan van onbillijke
behandelin~ van dl' regeering lt-geDover per-
!10uen di.. plaat,eD J("kocht hebbeD van haw-
taards ..n grond gepacht hebbeD. en dat b..t
recht a.... natOl·..Uen hoofden, om grond te
verkoopen verboden ih \'ol~eDA d..n di8trikt.
hoofdman (magi.tr ....t); maar ik JOO4>topmer-
ken. een hoofdman is nog lang nU!t een regee-
ring. en aan foutieve regeerings ambtenaren
....... Ik gewoon in de Kaapkolonie; maar dan
i.. de vraag nog of di .. pen;onen door den heer
.. Audi" vprmeld niet gebruik gemaakt h..b-
ben van ongeoorloofde middelen. wo ala ik
bijvoorbeeld "' ....t van een geval. dat een ba ..
taard dronken )!emaakt wordt ..n dan een do-
kument tpr teekening voorgelegd ,,·oedt. waar-
bij de bastaard niet aUeen zijn eigen plaah.
maar ook de helft van die 'I'an een ander ver-
koopt; eD ala de koop dan niet wet tig ge-
maakt wordt. dan wordt het kwaad aan de
r,,~...,ring gewetpn. Anderen ...eer pachten
""n pLwt. "u kUDDen later de pacht nid
opbr""+1:en; en al. de reg<>ering dan de plaabl
terng m-cml. dan ligt b"t kwaad alleen biJ d8
rcg •...nng. :'Iin moet u .. el vcrstaBIJ t Ik ver-
dedig de rpgeering in het geheel wet; want
Ik geloof wel. dat zij bijna ....en onvolmaakt
;;_, .'" dit. van de Kupkolonie. Maar men
moet ~en ""ak v.n beide kanten hooren. De
rl'Chten vali DatureUeu hoofden om den grond
te Vl'rkoopen bestaan nog.

Dan d, groot.. .!ukk"" gJOnd. door dieD
heer vermeld. 'Hike DBn kapitalisten behooren
CD aJl....n \'Crlcrijgbaar zijn voor groote tIOm~
meD gpld ~ Die waren altoo. verkrijgbaar
"oor :!,. de morg ..n op lang uit.tel en billijke
tE.'rmeu.

En .. at de zedelijkheid aangaat i. h..t WUI
op het oogenblik in dezelfde periode. "'aanD
d" Kaapkolonie ..."'" deIItijd.. toen daar niet
voldoende blarike vrou ....en waren en 't baetaard
volk hun begin gekregen heeft; het bu .. elijk
van blank met gekleurd i. niet meer wettig.
Geen naturel of hottentot wordt onder den
,,·..erplicht begrept'n. die voor blanken bedoeld
UI; alleen de baetaanl. moeten DlJustelltl eeD'
maal in het jaar w"penschou,,'iDg houden in
een gr.,..p ... olstr ..kt niet gemeeD8Chappelijk
m,·t den blank .. ; zelt. wordt geen bastaard
hoe licht gekleurd ook. geplaatst tU88Cben
blank en blank om te dienen al. tolk. zooal.
bijvoorbeeld in de magistraatsltantonm te Kim-
berley een kaffer. ~e uikt wordt. Zij ga&D
ook niet gemeensc lijk ter kerk wo ab
te ltaapotad. Zelh e biaDke 801datcn nn
de Kolonie worden geklassificeerd naar rang
rn stand en dieD"n een jaar. Som. wordeD
nog eeni~e maanden toegeYoegd. al. hij niet
voIl....nl IS in dien tijd.

Neen mijnheer "Audi Alt"ram Partem,"
aIB u zegt. dat niemand zich hier moet komen
v... tij,(en met minder dan drie honderd pond in
zijn bezit. dan i. u 9Olkomell recbt.

Dan Il8gt de NChrijver ten .lotte: het is be-
t ..r een .iaaf te wezeu onder de Engelache
vlag. dau een vrije DUIn io D.Z.W. Afrika.
Maar ik voor mij ..-iJ liever een slaaf wezen
ond ..r een genAciigen Heer. eer eht ik zou
.. illen tenlg gaan n ..... den eigeD ...ader, en
zeggen: Vader ik heb gezondigd (wo ab menig
een ~an h....ft) en toch omvangen worden
m..t zwijneu draf.
e bij voorbaat dankende voor opname.

Ben ik, enz .•
~;(O;N ENGELSeB OND~'RDAAN.

TRAN80lUJlJB BlUD'.-DOOR OUD- VRlJSTA'lDL)

Op ,~ ",,- wij a.t. 'nIIPIIde
iut ..Land en Volk."

vELDL&l.
i'"18 -it •• ; .... __ • &01011._·

.> .lrtfIB •., flatUH1.....,.....
•......... 0 z.w. .....
.... '~. ~ Well· ONI·,.~.~",...., ~ ,....
I> ·t.. ~ .....;· .-TU.O ....
.ë& ~.... ~V,__ ..~

:--UI..8'l"B..U1' ~ UAP8'I'A

ADBB88IJ1B : :
. ii

_ ..... 1 ORE . '~NDEN,
. ,I' " ... ,

KAkPSTA.D.
IlolatDat Johannesburg. lOLOlllUIIIUAIU uTIUhT

wrswPPU.
8 .... ; Zat8J14ap V&Il 9 '" ..
10 "JD. lIto,4. K8RKPL£IIt, KAAPtlTA:)

. -
VENDUTIE.

H' d... l\.dapkolome tot voorb...,ld L' dán.
nIV....l H'rhoud~ tdl Ml :;,a.DJMl~ IDt"t
"' .•t.....r_ bit-r ..Joié. '~r" aIPr Jn ...,.t
ill ~..,o ....ls __ ot.tcl~<WijJoE.ra&Ilfl;1'''''-
.il. dit lD~t "OONe Iran 0IIlI0Ch ........ of ~~t
..-onl... D... g~jn 1.<. .rOIg .,.1 on. lik'

".,.". ra.,,,,,",, !t"...cbi!1o.' vri1....aar ol dwtlTllO
.. ,",laan .u.,. !)jt u..t (Dl; maar aJ .lP duI<....
Iljl< tn dl.. Kaapkoloui<>; maar dom '" dit DI..

"n, .. at <tit .. ...-It I'D ID ....... bou lJIIl'. Al draag
r'll' d,tll ,... lf, die naam. <I;'" daad "'·t on. n.....
noh.... ;!",('biH.. (>li ,....,..bltt.. rinjt bP..taat; dJt
lA' ",I ontt.en. ID"t d;" oog<'. daarvoor te slwt
" vo·"L.-truis poI.it....k-4op LO CJH ba.cb st-"
"l.uf tb.. ~ ~rdoor a~ .. eenJ ol ont--
~.,k~ b. Die ra..~ n"rbi.ttt'TJllg ~l ~~ p"
"acht., blij bestaan. mogelijk llOOlt Ultst"'""
1lH.'. maaT dis bud_ 0IIII NCbU}d, ook l!l DJ"

MI" Eu.;el,diDl3<lJ. omdat bij ~~ UI.

d.... r oorzaak .-.n OIe. T~ Engelsebe en
ug-'oooo .-t .....d.pijk OOM "t:!..t;
~k ..orde. Ik gaat eclIror lIOII we
Jyn •• Ua&rToor trek ..... Elk _t dat daar
~I..m.. .... at hart eD 1 met. OOS saam
.... r~; daar L' aOOe1' ....at dit niet. bIJ. oogJDnke
,Io.c"l "" r i. l)D()er ..-at ~ DIe met 0lIl>
ml ..aam rit niP. maar dWlDg dM; 011" nwt
hull" IDOf't ..... m W,ft. Daartoe wil b~ ow!!Do" Ir.rncbt ..., ~ .....Id ~ maak. Dit
bn !UP dit mag flip PB daM' OOIItuat -tnJd.
DI' en ~ ......,.r""r OB'I die gescbit.~H'
'" rltlj; in ,tiP K3O\pko\ooie ..n on~ dagelijk-
,ei lJod..rnn~.

()u., Cwt d3ar vrtde 111ft' daJ. .Jp ~Mch-
01;0 trot...,b is op 7.iJn a~ <'n tlAt.iorah-
"'.tt, dat ~;~",h voor hdn eie- '-te ""
mQOl.,-t.,t .... l ;..: ,lat hij voori.d ........ t voor
.I~.• ..-at ~:.u..:..k.-h i<. "..If, al.. inwQlJf"r ran
Ilnd-.\frlk.". }laar ~.....t hIJ OD" dan LO om
",. land ""n mino.-t,. ook. lt'ID "",t bij voor hPm
,,..11 ",'rtang. On .... ·t 'daar ~ m .... dat
illJ III"om 001 t.lJDP '"I1<k.. te vul ..n """"t.te
,~ ~,"t)I;B<I"T. tnf't " ... ·r ...oord .. fW bij. dIi..
n Il<dom V;tU on, laad bemin. zondPr liefUe
<,>or "'" '" od te Mlt ..", ,mpat it> JDI"t own
.olk tI' he, maar da" moet hij zich ook daar-
'Ol I "'·po.l ''11 ru .. en.. ,.oIk dwing om r...ar ".JD
pIjpt- t.' darl'" lUt".

HUlt"n kvf .. daar .:ngelsch .. ",·"t uierh ....n
knm om bi~r tI' bly; wat Zuid-Afrika al. &alI-

~pnonH' .....d..rland ..rken rn nl" he"! ~ de
Inond vol bet van "Home" nie. Hulle leer 00..
tlYl. pro~pr DID On1.4' maniPTt'" tf' veF"!lltaan.--
Illnd,,,ebruik .. alA landJ. eIlr te bMcbollW. In
knrt. mensch .. wat bIlIle lot met on. IDW"rp.
IUllr en to<"t met on ..... il dt>el ..n hartelyk .... m
"-Prk Oln di" land vooruit te help. Wa&rlIChyn-
I". ken ~Ike lezer nlO ··Lao.d eD \'olk" 7-ulke
1;1 hulle omgerilig. Zal on_ hulle .f,~t. hulle
mpde.'erklOlI: af .. ~·,. omdat hulle ¥.dl~eJ.cbe
\"<in rrebfXlrte is'" \Va.rlyk nJe. Dlt If-$( ook nie
In 0;;' .\fnkaan ... he k.rakter om dit te d.,..D.
ZlukE' ~~D~t")scht, VI'a,., 011' "·t."tkom i...on~ 'Io"toh
lom "n z.al on, I\·dkom hly Hlln .. n·,.,.terkt
I)nn' !.: .. I("der~n.

..-! ZB•
I

'. ,........ D__

.K~.t 'VOLO ••
.. P. A. BRARD, .A.fIf.... :<

plaDwilliam, 18 8e~.,.., 1908.

iD U.iIIeIIDlDjP

STELUENBOSCH. :~IS_t'''~':~-''Wi:drMd,
PUBLI£KE VERKOOPING.=~

~lJlKKft01l:n I
.Pm .. Vo.r.n .. ~,

VOOUiffIL

"'.W.~
IL II. Á.UDIIL
•• J. &ur.

Dan II daar di.· t .. eede kla., l\" t lo"! on.
.. ,I ~&Dl"f'rk, of l'"oorw~Dde om met un ... ~
WIl ""am .....rk nit byoogmerke. TIr "'"hoef dIP
.oorl "'"~ nadN t .. teek"" of l .. """"bryve nKl.
HIlII" het hulle eie I<.v ..n"~hryviog mpt. dade
'n Zuid-Afri~aan.che ~ellChled,·ni.. ge!OChreve.
[)enk maar--om nit" verder terug tf' gaan n~
a..an me' Y'oorgevende samen"'erkio~ vaD oor-

[,.<1.. Mnr. Rhod .... tn"t dIe .Urikaner party in
dl. Kaapkolonie. Ui aan di.. zoogenoemde ... -
III,n"'prkiDg van ou seur GordoD 8prigg met
d. Zilld-A(r~he party. Hulle g....f DUll

.·.·n 'prekend portret van dit' bedoeld .. party.
H'llI., is rue gL..... rlyke party. On. kaDomO!!
'11.' In lOCD man ~yn hart sien nie eD ZOO I~ dIt
IJit"Nt moeilik. zoo Die h...,lmaal onmohk. om
·1,,· be.""l(red .. en bedoeling te doorgrond ....
\' H'('hIU ..nd" m..uoch .. kan diezelfd" daad dOt'u
lJ,t ~ebeel veNChillend_zelfs tegeno .....rge-
,t.,ld<>--b.-we<'grPdenf'n met gebeel tpgt'Dover-
dkaar "....t..ld.. oogmerken. !\leem .1. opheld ..~
',·nd voorbe.old die by ons algar '-aD joDp af
""und.., 1(,,!;cbl~deDi3van J auf. die baas-droo-
",,·r Zyn broer, gooi hem s&Ille io die kuiL
Ol< n"!Ceo uit haat tegen Jo .. f; Ruben DIt
b.fd~f "oor .Jo""f óf '1'001' zyu ou vader. Die
np~"11 "It Jo1A!f nit d.. pad be. al m.,... hull ..
""k ... huldl!( warde &all broedermoord; RubPn
,J hom 'paar eD .....,r laat hui.toe """""

P., .... "
TENDEB$ ..u.( t

..... 081' ., .. .._,. :
ein Il .. 0a&0W. 1103. ft« i-..u.r .. alle ,.,. .... ja cs..:.'''lja, T ba 1iPt . ..ar .. fil i
... ~ Tm'=- .un de ..... !___ ........_ w. ,..._..,die!
.. ...,~.wau.. -.. Wijqa!
ftGr tadert. li

... op .. _ .......
..~ 1Iija: "" far VaIutHL" Del
............ ~ sija. tik ,
............ ia ... " ..Ii j
..... _ elk c' 'rijk l !
................ _lIIIriftIIijIIIi
.............. !

. I

:0. " ............ ~'''lrK "' m Mi!
II II I •

i
OM _ E01J Jl( _ J)~Q BI

tlDBZiIN. i
N_ La dilJ .._ ~ ~

.... CWJ .. =I=._~ ....
"1F' la .11.1 1 F w. .._......
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JtaaplChe Gou venaemata '
BpQorwereL ,BDCKNALL

BILL ..,..., KOLO~
QOUVBIlOlONT.

AehttntalUJe I.oon~.

TE KOOP.

EEN der beate pla.lt.en in het
district Purl, J ~ minuten te

p.ard ran de stad, eD seer nabij
het spoor wpg.talion. Groot ,80 mor-
geu. Voor bijaonderheden, wende
men sich to,

LANlY. DURING.
Marktplein, P .... L

TE KOOP.
EEN' Eente-klaa VEB en ZAAI

PLA ATS, 3 Dur Tan Vrijbnrg,
Becbuauelsnd, groot 3.000 morgen
met Woonhuia en Buiten Gebouwen.
Prijs £ ',8UO.

Voor bijzonderheden echrijf aan
M. P. ZONDAGR, K. 1OOlI,

Uniondale.

Voor ..u. ~rteD ftD mandeawwrbtoe-
leo, lw.r.t.oelea, JDADden • ~k,
ga _ de ,,z.-A. Muden W~" I..
li.tnÁt a, bij Pr.rIementmMt, .I..uP.
STAD. Gereg. TeJegram~,

»

i l\'11TS desen wo~ ter k,..,nd
i f gebracht aan belaDghebbeDdeD,
dM oy ..reenkom8ti.c MIl ~Dd na
het bOOll"J't'chtahnf, in boYenp.
noemde ..u,op 3 Auguatua 1908.
de regc'Prioll na deo \ 4eD October
l~oS alle aobte, ..tallige lOODeD &lit
op den 12eD Mt'i 1902 sal uitbe&ahoil,
oftle811koDl8Lig de belOl~
atMeD ua baar bplit. aan alle appli.

, .uten, aan welk. be.ouden wordt,
cid pld_ ....nohlll¥, lijD.

lt pplicatie kan worden gemuU
bij de ambteDaren hieronder 'Y'"
lDeld, Ita den bo ...engenoemdPll da-
tum. eo moet beftlt.itld worden
door de juiste bijaooderhf'deD no
den dien.t, bewij. ft1l identiteit.
eto, ns: .

Voor de
(l) Somerset Ooat·FortBttau· III 1.lt III _at

fort Sectie, d.laeer Il P. Po.. ·'U".III III
ElU. Rrtrident ln6eniear, Ooa· ...
stroot.je, Bedford. lit Z Ir t

(2) Fort Beaufort.KiDc Wil· 1111 II IIIIPI I
llama Tow.! seene, de beer I ...._.
~. FUITB. waaroeménd B8Ii~' 11••JHr .. voo.
lngeuieur, Constructie, Alioe. aJ.1'7 1. 10

(8) Oudtahoorn.KlipplaaWJD. ••• 0 &
de heer G. GoaOOK, Re.ident lu- or
geni ..ur, Oolllt.ruobe, oudta- 89&11 Ja 0-
hoorn. Wij lIlja ..... .p..icl woraaatl ...

ALAN GRANT DALTON. .....-. _treil. II. wi.ja ftD

Waaru. Hoofdio-i8lU. ..bil.... Dunoor siJD wij.,-- JU.. •• ~ wij Nlf uw k1Um8Il
'IT __ h G ta a.-. k"CaaIIa wij 0IlUIl ~-...... plO e ouvernemen ......... _ • ......-, of Il

~poorwegen, ..,.. ,... __ Keubel

~toor van den 2.........Wij sijD_
. • m W OD~ ftDHoofdiDgenl81U, .......... mM_ ai op dii

X.. patad, 29 I::$ttpt., l~. PbW ift.. peo1aall W1IIIOIOto alW
c-. ................._sij.
'I. .. ~ Wij~p-1l_.1l....-, ea b_ Il .... al..
YOCni.. ODN Q~ siju
... 11 ...,. 1t'IIAI'd. 8pocial • .ta..n..- m ~ lUoboloD.

GEVRAAG:J.
In de tuinen, KAAPST10.
1 EN middelJarig m&D,oDgehlnrd,

van resJ>t'ktab61e Afrii: .. llIOhe fa.
milie om op&ich, te hOlldeD OTtar MIl
plAe ta.

Voorkeur au iemand met kenniB
'faD tuin bou w.

A.&Ilaoek "J. J." on. LAnd Lu·
toor.

BENOODIGD.
L EN g@'C8Tti6.oeerde oodenrij.
r, se~. TOOr MIl T....eede Kluie
Publieke Elohool te Dal Joaaphat
...oor de lagere klaaaen. Naaiwerk,
Tonio 801f,,, en Musiek IlijnYel'eieeh.
teil. &laria £90· per jaar, musiek.
gt'lden w gesloten. Logiee ftl'krik-
baar t.Pgen £30 per ~aar .

Applloatiee sllUen mgewaob' "or·
den t.ut 5 Ootober.

Werksaamh~den te unftal'den
met Januari ~wartaal, 1~

JOBL HUoo.
P. K. Dal Joeapbat.

KEN NlSG EVIN41
UD 8ohulmee,tfn en uderel.

'.rI8rll, Illtllll If
,el1lul_,

v AN MaI.eobary, op li ....... ., 1101,
een k.. tujebruioe KM-RinK, 7 i-r oud,
__ vlam op gezIcht.. ruire DWleD .. ltUrt,
1I.... woDd op lillkerbeup, ÏD goede eoaditie.
Do IlteDMl' UI alle 0Ilk__ bet .. bij
matnapt ftI1 worlDatÏe oft!' .......

:lvlIMGI op dOll Ulton s.pt_• .,..
dnelfie plMt. leD heb'...leKUW
ltlUJL, i ju.r 0'I.Ii. ..at I&D de km. .et.
tujgm_ken op h-' lijf OIl ........,_
Itaan. De eipaur al alle onkOlteD alt
IUerbona aaarreftil bortalell.

A. T. GJlEDl,
lair Nw,

K.... ...,.----_..--- .....~ëii- -- if:ii:ë.. _ -~= .....p~ ,••
t;..-; a • ,"=-

LIJNEN,
,

• I

VARDDII TAlt

. ,

IOOJ.'
."Aermotor " '--.rljii

~
•]
I

SleehtB voor April I en Kei.
Windmolens.

!
!

,IetSPEGIALE LIJNEN
, 1

__ i

...-... I'

Ja LlOIlTBT LOOpmmi .. :
DAOll'rIG8T1I

WINDMOLEN:
D II JUU!. _WIl..,.....

e:i............_. TG...~
" De I

DNVOUDIG,
~,K,

VIRTlWUWBliB
-I

LloyU' sada hu Iipa 8rftoo

'bl Oputtua iu.r r.Ue clIela dar
Illata om~'.urm_"Wta4·
DIOla.a lp te rlallta.LIKOLBtJK8,

~ ....
Komplete - -,
Huis Meu.bileerden

ST. QEOROES EN STRANDSTRATEN,
WOODHEAU, PLANT & CO.•

KUlt KALK.!l K~.if"K.1 ;+
rrlED »EOO••

, 'f

8amneIs a Droll,:

. DIIlInllb lu" .......
-H-A.t4--D-l1.i-tL-L-4.l4-G-D-E-W.....,_~-8-T-K....U-S-T-,- .*UR •• :CltIIllU.

UIMV£E.. ,.- "r:':: •• oe, ... __ •••• i.
Doe NUlZoek 'bijAAAV. DOt.Ma hifi .. ru pluim-

vee te 'Ol
Omda ' II. aitp,. bet dub-

,belo ia ei OIl Idriedllbbel
ill PMit k1db.... ;
loeier, __ GIll ... w~ moeite

, ,..,,,' m" IQ_ Pluim .... boudelL
ueDllC1C1tslC1eoverteem 7 uren. J..\Ulch &all boord. Wij U W ~ rivoPlte OD., ; . ..oedor ~ i

_ t'nMili~t: K'lltoglluhtlld VlNr Heereu Hsadelslui en hunne FamilieI om eea EeD • 'I'0OI' ;Juli. l~. je 106
I1!I.IIIAt'J" biJ 1l..~ ..UW.. "",c w .... " L.tlWlUlt:U .LIlIIaC u~t: lIlVOl!:!, ~llde badpt .. te. lioede pluim... (62 tente en apec:ial •• )
,jIM:"~ .,.. V.-.Dt:CLJ. .r....r.1Al lLiMI UuL.tl1 ....:cuWuUAU... VIW ~ rlJI1ag tot .lhlllllillg ~ 0. .en... je ~hN'de en
&.1./ •• w.• o.:._._ _.. u".. HULe, "I~"......r. iJlt WlillapJ" • ...,,~.IlaatdeLdw lD ltut ~ubtip te f,kken fI!Il pea po
wu.a WD wo:1vtol\ll"uu" VIOC&llI.l" .... u"w .... , "U &1Al.t ""11 VU" W lta.r. Daair eie lltA4 1A:1'11f . ~ ..,. ~
Ilo! ,,,,,,,,ro:11 vuur uuu .r.uruJ!"""C"" uur.tl. 11,,~ 1:).1:). ··~"lW'J y"rtftlltf,VaD ~\Ii1 .Ui...... ~
••.IL"l1 ~ n.,u..,wu,"¥"u ow l:I.'>U uur, eu .lLuwt ~UI1"u WlUWIg tel:lat~ .HMI. un"; '.... brOOdMJa ''Ra ei...
.,nn:"t v.... ..-.- u.l-' jJWIIU~WOC~"u ca. .tr.uwt jJl....u..g"a"ll~ te .h..u}MItad aan. .erllriF 'RA "ENTU-, Oue meoden te platten l.nd$ Jmu~ er op,~k--. dat hun VBIJ VAN KOSTEN.

t;~ 1Il1A:r~ wtet&l!Jeti voorj-&CtIJIl" "wuien oollprruprd wo.. P~tI, ~cnrbra7, ol beetellinge~ VLUG 8n ZOBG~~LDIG 'W'O!'deQj p.it.qe'YOé. 'Jd.. .De do_or one Oos. beeIkadiP~ ward.u i

illv oor.vnoh~~n en I~ lnUlrlllllW&"" U lllll.apJI!8weDde mea lIieh Lot . O)loerv~ ja Il-' self gefabnceerde ~ren sqn oad~ uu 881l reductie ftIl CJIII'ftOIccLI- ~ 'nil .,n.n~'
~ipt.e ~ .oor Pluim.... 20 pct. vervoerkosten op de Gouemementa ~jKIOI'W"" IIOári. i

P....... , ••• &7.10.0 ....... --+a.~ IVeld en Opera Glazen,'
008 ~16SLAA.P]tAXBR-A..mSL ••• .., 11"'8 bal..... "OOIl i m:~~ .......b.... '

l'Q8de waarde. beata&Dde uit een 8 Tt e cl. ~~ '__ ,..,..
Splenl, 111het midden, gebeel4l10nwde Pan .. len, We V&Il OIlcleren, "'Up prij....
lOeecUafel.1tu' met gealepen 81)legelglu.~&80hate_et 1Il8l'IIU'"1l
top, Tegel vad achteren 8DHandcloebJl-rek, g8p0U~r4; 1lollt, donker
01 mahOlliehout .

0 .. £17 ÁKEUBLlIIKBNT il hetselfd't ala luit ~ 1IIMl' ....
afceworkt, 011 ct. Kl__ 1r:u$ il MIl d. .... sijdo _ haDglr:u$ ea MIl da UIl__
amtm"P~ .

EETKAMER- en ZITKAMER.AM~UBLEMENTEN
in groote verscheidenheid van af ~9.17.6 en hooger.

.ADRES: 'I

B.B~,.
.AJcem88D.e Huis JleubUeerder.f Pabrilwlt en

IDvoerd...
T,ANG.TRA.A.T,i: lO4.

KAAPSTAD.

B.B,_".s ALG 0 "W" A N"
, ,

DE DUINEFONTEIN KALK·W£~KEN,
: ,i '

Spaarbank Gebouwen INo.' 4,1 Beneden,
KUPSTAD.

OPr%OD:lNB
Da '.V-LI.~ ••

K"átrftlf f, 'X.II,stlld. ~

--------
.UltilULPJ08 tege.u. .Il~t tWl<1 a.er Wttts& biJ daglich.t naar
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