
I

DEEL 83-No. 8.090•

• •, -

VOOR DE H~I'RFS~:, "
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Wilson & 1.8~':
~. . '.1 • IUllitIUAli.

• •

GEPllBLICEERD WORDEN.
Zend uw naam en adres ell een eksemplaar
zal u postvrij toegezond. worden. Deze
uitgave zal de, allervoi1ed~st8 zijn" die
wij ooit tevoren gepubliceerd hebben,' en
zal de nieuwste modes bevatten in Dam8s.l

en Kinderkleding.

Wilson & :Mill~r,
'POSTBUS 438. ...

· Kaapstad

All D. LADY GBJY 8TL\AT, MD de

PAARL.

, Dese Boeken sijn ~ uitgezoch* nu de duisenden werken iD
dl! "emaoe letterkunde iD dese bOedel fn: TOrmen het. neujé ftD de
IaImen "uiten iD de Eente Edi&ieftD Mil~'1 .. P.rdite lIepioed" .
en een werkelik uitmuntende versameliug 9ad Hol1andItcwerkeD.

IDgemelllS eD .. ,',.u'4",.'1"".....,;
tOOf .hlt

Jl A. DU PB ;':&'-81•• ~~
-w ,,"

KOLONIAAL LUCER E. ZAAD,.
• ,. Jl

Garandeerd Vrij v~ Dodder.

Gtilroegte Vruchteu, Eemek1U, Gtpran~ ma. geiclUldê 0'

Peniken, Bosijnen, P.ruimeo, eu., eDL r ){OaRert Yrij.' t.

~IPekte Importeerde" van _,
OmheiningsMa." ~".., VjlJOrr,aaQ.. Olt
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lolkomen zuiver
zeer gemakkelijk

te verteren.

Opwekkend ml

versterkend.
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17 1111ii.
'"1i1i.lW Juli.
19Aq.
t lIepá. ..

Ba,kly Oos, Schoolraad.-GEVRAAGD.

WM. W.TUCK.
Sekretaria.

Barkly Oost,
18 Mei 1908.

GEVRAAGD
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NEUT!
·T.EB
Van \\TeergaJoze
Kwaliteit en Waar-

de.

DRINK

NECTAR
ftlEE

Het toppunt van
Volmaaktheid.

DR1NK

NECTAR,

T.EE
Vol gewicht, 16 oz.
Thee in het pond.

DRINK

u ••
VOOBIImI v.... UJf

BETER
]1;»:1. ...... 0"

0"'"
BETER

C>lP_eI
tepa eeu LwJn'I p,.;;, "_~"":"'~A""
andere firma in Zaicl-A.frib£

8chriiJ om Kataloqru.

KoneapoDdeDtie G~

Darter 8D ZIJlen
ADDEBLEYSTBAAT l~J

KAAPSTAD.

OpYoJgw .. wijle eie ...
P. IL Bot:urOrl.r- ...

L. J. DRUIFF, O,tlelll,
IIIEll.EUrWT "I, UAPlTADi

DEDill ••• DEIluna RUI ••
:I

--.1......' ..........- .....-"'-'Ik~

DE

NEeTAR ONSWn.-

\H.u.

lien IWII ,u,noomen, dut "r door de
kOllten>lltle bier ell cau eeu nodige
"'Jzi!!:i n!/: "r.'rd 'fUlIlge'brac'ht in het b&-
,t ....udE' toh ...rbond, uls gm-oIg "un de
"fI,!<orvinvill!l ..pgj-Gann f,,<ed'I1'''nca. de
tijd "an zijn IK",taan, Bij ""rige ge-
1(1.",nll~>tlt·nwt'nl de kou~ontw_.
..~I. np *11 ~n dezelfde dag voor de
,',·"",ltjUonoo 1"'..... I...n-...ntell gJllegd. Het
i, 1.. ·,·1 "· .. a,,..,bijnhk, dat ,dit taBS

In~r I",t goml ZIl1 ,.ijn. ,1I('n zal
I!"duldijo\ IIIt'eu'O \mcl\t.&11 op de ~
li;'ktij<lige ptlbliekm1lking mn de bi';'"
wl100ru be.lnit"lJ "n de konfmllt.ie.
Wij "«lell Ili<!<t hoedllilig de aange-
bra<·bt.> wij,,~u.gen lfijn, <10(., uit
door dt' ,konI.'r('ntie gepubhooe:rde
r~l~lt i-e i,. lll1een op l(I Ïnaken. dAt 'IJl!

gtJl!llAzins V-~l illgljpelld& s.ard ,ujIL.
DIl :po!'~ is dus; dat het

VelrW~1i" vilrohmgd _cl*!. met oftip ~ .. ..,,.;o.c~1 1IIio1iUi"'li

. edik.' Wij.,méáeu; ,~Ii,G.~1_,.~JHI

TREE
Het ideaal van

Huisvrouw.

DRINK

NECTAR
T.BE

Levert het meeste
op in het" trekken.

DRINK

NECTAR
THEE

Het enigst
Standaard

-Erkende
Mengsel.

DRINK

NECTAR
T.EI:

Want zij is de
voor

Thee

De Rijken,
De Armen,

De Sterken,
De Zwakken,

De Herstellenden,
EN

De Zieken.

BBCTAB BOEIJBS.

lellfBBlt lf DIl :,400.,

,:a

Z.1TERDAG, 30 11EI, 1908.

als f'en van dl' ooste manieren, ll'IlaI'-

op indirekte belasting kan worden
opgelegd "n d.. schatkist bevoordeeld.
Het voortbestaan van het tolveebond
blijft d~ deur gesloten houden. De

De Indien In de ~~aJ.,
uit do Trana:v..I !romt 't beriMt, da.I:::,=~l~'

de I ndieee bevolking lOan de Tft~1IS1r.-ll'll;
heel mogelik de agitatie ~ea de
de '!mt gevorderde regiliratie Rn
diëra oprueuiiv !'AI OOrvIl,tten. De .In-
di_ bevolking wigerde aiab -u de .
Aziaten .Wet Amendemeat Wet ,te 08-
derwerpen én bood puUe'nl' ~D-

stand. Velen van hun YOCInluulnen, en
anderen werden in de gennpn. ....
zet, doob eindelik goeraakie' ,me. 'tot
een bevredigende ov_koIawt ill Il....
nuarie l.I. De TrállaYaaQe,
stond een tijdperk nn drie
toe, waarin de A.r.iaten aid!' .
konden laten regi8treren. O.... _rl
negeB dtriz.end deden aan-'t en lIOIirai
7,000 certifikaten zijn _. ui~
De al)dere 2,000 ~T&nen &ijn nOS;
der behandetiJ!S.,.!ju...heet. ~ ...... __ ..... ""',......,""
hoor Gandhl ~n achrlFeu 'heelt ge-
ricbt aan de Tran8naJ.e repriilg,
waa-rin hij ~t, dat al. de wet, ai.
geheel herroepen, wordt, dit een .....
breking zou .. ijn van de 'oye~rikoa.t,
welke tussen hem en generu! Smutl
g,ebroffoo werd, nl. «dat bdiën, rue
zich vrij.wiUig lieten regi8tr_~':li~t
onderhevig zouden £ijn aan de ' •
gen van de wet." De regering, zo
wordt berielJ, i. WiIm_· we.
ving in te dienen om de ltatua 'BJi
diegenen, die zich vrijwillig lieten
gistrereu, wettig te maken. Reu"

mede, dat In' in TraIUlYaa. ofti·
ciële kringen bee.list ontkend wordt,
da, ef overeengekomen werd de wet te
herroepen. De nlgemene indruk, die 't
publiek kreeg uit de beri,~ten en toe-
spraken tijdens het treffen van de
overeenkomst, w.. ongetwijfeld, dat
de Transvaalse reger;ing de in de
Traruwaal aanwezig Zijnde ' Indiiln
wilde tegemoet !romen eo daarom
toepassen van de .. et slecht. WClIt.&IQ.8.

Daarom werd dl\ll ook een
tijd gesteld, waarin de yrijwillige
tratie toegelaten wu,worden. Op do,
dezer was de tijd vel'llir'e.ken. Tan. ill
de Aziaten wet dua w~r in _rking,
doeb volgellS de overeenkomet i. lI8

niet van ,Wepasai. op de ..rij1rillig
geregistreerden. De heér aandhi heeft,
edbter aanvraag gedaan om' de te~
ga ve van zij n vrij1riIlig aanaoek om
registreerd te 'WOrden, en zijn YMI'"
beeld wordt dl_)Oranderen gevÓlgd. JH
Trallllvaalae eente minister en kolo.i-
nie sekretaris aljn nog niet. ill de

terug van de Inter·koIoniale
1c000<f..... nti,... .Na bUil teruglro1ll8t Ml
waanchijnlik een duidetille oIiciile
verkla.ring van de' .... trOI'den aegeven.

de

W~:. het zwaa.rste is
moet ook het zwaarste
wegen.

regeringen van de kustkolonies zullen
dus op andere wijzen hun financieën
in orde moeten brengen. Wij _ten,

J),. inn-r-kolun iulo . kouf"rentie dat dit geen gemak:kelilm taak is, voor-
I,r"d,t !\I,.,l.'ru~h(.,nd reeds haar zit ti.... al ten onzent, waar de' regering zulk
:.;"n Wil einde. J)., Tril.WIvaal .. · a!g~ een nalatenschap van de verige heeft

marrh~d"n vert rokken onmiddellik ua moeten aanvaarden. Ongetwijfeld is
afloop vali d,· konferant ie naar bet dit een van de zaken die m"n in aan-
uoorik-n . IIaal' 1>l1D tegemroordigheid merki"!, moet nemen bij he·t streven

wordt ..erei'l in verband 1lI"t UE' na- naar het groter ideaal van een ver-

u,?r,·od .. sessjo "all het parlement, als- enigd volk en land.
ook 'le Indiér-kwest ie, welke opnieuw Ook de voorstandPn van een m.. r
1H.,.,ilikhc'ul urc.i~ te "I'ruorza.ken. De besliste protektiepoliti ..k zullen mog e-
"nu,.ft. afg''''aaJ'digd''n keren beden ..n ljk teleurgesteld zijn, omdat zij tans
ItlOrgen teru.g, Bij de aankomst, geen' hoger ~henning zullen verk~ij.
'Ianndag IllOrg ..n, regen<4 het , doch gen. Zij diPneD echter ...-el in het oog
",<INt" h..t weder op het Kaapse te houden, dat ·prot-ektie ook een zaak
,":"hiert'iblnd prachtig geweest, In dit i8, welke 't best behandeld kao wor-
0I'ZI<'ht vai t er ge'wi, door ni ..mand te den in een centraal parlement. Alleen
klagen. Hinue-n het bestek van eell dan kan een politiek worden neerge-
bO'\n·kk .. lik k"rt., tijd moest d .. konfe- legd, waarvan zekerheid en chJurzIlJun-
r--rn ie hau.r ~ewiehtlg e taak afhn ude · h .. id kenmerken zijn. Zelfs indien men
1",1., ~~r \fiV' du-, w .. inlg tijd voor so- tans besloot eeu politiek van hogér ~

vra le Iuukt ies. Om die rcden konden t,(.kti(' in te voeren, ZOIl er geen zeker-
tI .. lIf!lI',-.I'lIrdigd"D LJ,\'. de uitnodiging heid aan verbonden zijn noch zou ze
van ti .. burgenu-ester tot """" receptie van permanente aard "''rnen zijn;
"I' lu- t >ladhuis niet uunvaarden. Wïj want een parlement van Z.wd-.-\frika

0011 alles woor 'kunnen verunderen. 111-ver t ruuweu echter, dat ze, trot.s bUD

p·lt· \'·(.·t'kzaumhe<ll:"fJ, E'en uangename

IIJt! III OilS Iruddcn I,,<bIK·Il doorge-
"PChl "0 gc'n ....ld, dat de moederstad
('.'11 Z'"J-.\frikll ....u plaat, is, \\ aU al

1>IlJ-.lfrikll" zouen zich thuis kunnen
.il.t. ,·~)I·len.

D"or midd"l vuu Reuters

,cJmp heeft U" kouforent.ie het

dien men met nauwere vereni~ng '1I'il
voortlllUln, dan is het feit ..hk onmoge-
lik tuns te trachten een ingrijpemle
k..·""ti e als die Van protektie voorgoed
te wjllpn regelen. Er' schi)lt
nil slechts één duidelike koors open te
zijn. Wij moot ..n on .. bewegen iu de
ri(·hting die ons moet breng ..n tot bet
verwezcnliken van het grote. ideaal
Van een Verenigd Zuid·.Urika. Wij
moeten die weg opgaan BUlt besfiatbeid
d~·h zonder overbaasting of aandrij-
ving. Wij mogen hier ~n, dat hot
ons vf'l'h(>t1gt, dat de nutjouale kon-
ventie te Durben zal vergaderen. In-
dien bewij" nodig is, dan ia dit genooi
saam bewijs, dat de undere staten de
reeluon VDn l'\atnJ niet over bet- hoofd
ZiNI. 'Hot is geen gering1l eer yoor
on,,,, I!ustl'rkolooif', dat de konstitutie
van een Verenigd Zuid.Afrika in 'haar
grondgebied ml worden' besprokén ell

opgesteld.
Xnuwere veremgmg is niet alleen

een !tweetie vsn de praktiese politiek
geworden; rdj i. inderdaad 'nu de eer-
ste politieke kwestie van de dag ge-
worden. H ..t betaamt iedere burger DU

óm bet hmlDdigBte belang te stellen in
alle zakl'n in verband mot' deze kwes·
tie, want zo raken r.ijn hoogste belnn-
~n: lH..t is nodig, dat het rolk goed
iltgl'licht en voorgeli('ht wOfdt ten
opzichte vlln de gebe; zaak! Mell le&e
t.ocb 'wat er over de~ geschreven en
gesproken wordt on bespPeko on DVel'>

wegt> ze goed. De toe!roiD8t i. niet zo
donker. )Iet een gezonde, . national..-
~t kunnen wij .. hoopvo¥ tegemoet
m..n. De dt<pr_ie 7.at verdwij.nen; dl'!,
tijd v~n dn" JltIllen wij 'Weldra achter
lte rug hebben. Als wij letteu op

ontwikkeling, welke reeds plaat., neen u-...,..~...
gehad in dit jong land, dan moet het
OilS tot 'hoop en grote verwachting
stemmen. DI' toekOUllt is Zl'Iter. Maar
"ij maken tanl een zware tijd
On,.o finallcietln moeten i~ orde
bracht 1VOI'den:.Origetwijfeld' zal
beroep gedaan, mooten wordi&u. op

bellllltillgbetalel'll. De ~ng, w:~HEë3~
VOOT bet ~te i~al. LaIl~ 00& '.

sijn ill die ri.ciuling meck te
Laat ana de 'regering getrou..v
en ,oude,..teune~., , ..fie OIln ZlIid,Alri-

k_ partij sull,m wij dit g,atria 'doeK I~:~!::=ne tijd Ynlu cfi,uk SJ haalt /vOCl~l'., .... ,JI
tis ~i~ lIlliat .a,ctJw~~.""'1II;lt1OG'1k!i'. ~·l .. ""_,'_iiiáIIiI
één DJa.n pel .tu~' ~..

aEBRrIK rA\' Z,I.lI·
IS (}NW AAfWB~:'RJl.uR

a geilt.
besluit

III"J"',le,'-loI, "a ••rtoc "ij S<'KolDen is
1,'0 upuehu, vuu het Toh ...-rbond. EI·
de-r-, pil bhcvreu wij d., volled ige tekst
""'all. In dit beslui; 'wordt erkend,
dat 11"1 f"lwlik onmogEllik is, ouder de
ht_'~t..a.aHJ(· omstundighedeu, de uiteen ...

lopeude Iinanciéle behoeften E'O de

ekonollli",,· poli uek YII.11 de vcrschil-
le nd« Zuid-.\frik.ulIl"'-' rE'gerin.gen in

harruome 1I«'t "'kanllnr te brenS'l'fi.
0" kunferuut.ie hl)t)(t ook goed ing't'-
zien , dat, indien <,lP voorstelk-u om-
twnt uauwero .. ,r ..niging Ol) eeu goed
.. ",ulUUlt uit.lopeu, enige vorauderin-
g"1! t<lU' ill d.. tol- en spoortarieren
uangebrncht, noodweudig vuu. tijldolike
"n voorlopige aard moeten zijn. Daar-
om ,,,·,,1 b.·t onwenselik geacht de be-
-t_nd .. Cisko!., regelingen te storen, Zij
bt·,l'>ot dll~ b,·t llC-'Juuandc tolv..rbond,
1U"1 ZAJdalligc verand eringen als op de
kUllf"",lllie wordt'll '''1I1I1jebradlt, voor
''('11 .I-,.. r '" bt-bol1<1ol1, tot ao JtlIIk>
l!lU\J, \\aarua hel V'OOr"ordero tijdper'
kdl '·o.n l:.! IDftaml.,u verrueUll'd kan
"'mien, It>(!eru kontrakterende partij
1,,·holl<lt • chlt'r hl'!. I'echt, na W'II'.,j als
niór :JO Junie 1\)09, drie ma.anrleD
kenni. t.. !ll'Veu "311 haar b~rte\..-n
ct.. kOOI'elllie t.<> 1Id1~nderen of op de
;l(J,.t.· JIJnie \'uI!("llde Ol) zodauige ken-
ni'I:""'illll, lilt het tolverbond te tro-

lf. J, Pil HOI!IrS,

~i.ktell van de VoeteII.
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DOO~lIT

BEIRU"
VAlI

HoederS~IG&L'S
STROOP
•

II. liilLEI,
_ wereld.
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.. I. lUllEI,

G:.111 Europa,_,
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:0
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Kaapstad, ....... Druiven, OOk
andere V ruchlen en Produkten DUI'

I. IUUER, Kaaptrtad, levert flail Duitse Kogel-
en Hagel ...... (met 1, i en 3 -

lopen), ook Ma.,..... Pi""' .. ea Ammunitie. I
a: R. MULLER, ~ ...~":."l.."-P

==I.
I=..

D'" cov.-o.

VRI]
ProolbehaDdeling VaD

0... 8LOSSER'.

CATARRH
GENEESMIDDEL

A_hIaf _'_elJ ..- ~
.. ed. 0

"--VRif~
eD zijD boebb

-MO. IK HUUDI 0

oVERKOUDHEID
OP

ZINlING.'·

Adres DE S.A. SUPPLY
69, Lu, strut,

T. koepea van daaD eenige ta.kkcm
VaD "'S,.A..

BRlEvEBVS.

BTRLJDENiilURO. lOOP.

I

BOU, LITOP,II!n IIGD IILII~
aD. koopt _

_ fiSTAR5 ...

ROOM-AFSCHEIDER.
:----10' ....---

Bet werk I""'ak~. ilAerk ID eEvoadig o~ bD
gemakblik ~ wordeD" kort.cJm: Ha Ou '" ,..."
.,.~ om goede bót.er te ~ en gij bD& er WÏDI& lDJehew..

Doe aanzoek bl' de enl .. Aaemen •

.,,

~ vall eie Algemene a.tierder _
'0 'fall 8poor1I'e~ 0

- • 0 _ ~d. 29 Mei 1908.
~Ilfo. 1hm 1808.]- -

•
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