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DOODBEBICHTEN.
.....

OVERLEDEN &un de Plop den 25 teo,
JACOBUS BElIDRJC11 SUGLI B in den on-
derdom van 70 jaren. Oesee dank wen..· J. --~----~-HIj-schen wij t1l be u-gen ond anderen aan .
Di. Moorreee, Joubert en LoU1\' en Drs. Aan· Geldbelegg~n. Spec
Hoffman en de J~r voor hulp en troost I.
aan den overledene ged nde z.ijn lang, '. en ~a.e:reJl.
lijden, dat hij met geduld eeft gedragen. I '

De becflooefdelUSters, I Ir • 1
C. P. DE VILLE, en' ,.erkooplng van
M. C. DE VILLIERS. te Pakh j I Kn U zen, , _ore~

.T.e

liB familie en be tenend n wordt
bek nd gemaakt dat ~ iDnig geil d
ZOOD je AB.I.AJU.M CilJ!L 1)1 VrLLI:IlIS op
den 25stell October, oved n den ouder:
dom V&Il 2 jaren en 3 maanden.onsen hartelijken dank wensehen wij
mits dezen te betaigen n belangatell nde
vrienden en in hel bijzond lIan den heer
Edward Vo ter van Pretoria, die. toeval-
lig bij het af terven V&Il OIUl8D lieveling
tegenwoordigw ,enoD rtot'h~lp en
troost '11'118' gew t.

A. C. DE'V. STE~N
C. .c. STEY·N. .

geb. Bassoa.

.' DE Jl rtD~.~,.. ~ y".Dl:Ii'bIj.'riI~
uitbreiding van h.unne besigheid. &all ilNrbIlmJJe
%amen tijd. klUlllen ~en aan hun "a.lméllb~r, tA~{~_'rkefll,
ondergeteekenden met inatructie. bcwrablillUd
op d plek, ~adolijk n~. aank~ van ~.
gelegen tt' Piquetberg ~ lIalm~:

I. Lot. 4. en 6, ~ 100 x 120 *" 'l4jn:-{l) &ea~ ...
rieftijk woonhui. ~de uit. Zev.,.· _~e"!l Dfspeu'.ea ~:Jam",
fut hFu is ~ ge~w:d en hee~ ~~ grooten (oIdler,.f~ J,MeDdi_ PP'''_'II'Cl· .r

. De grond v06r het hnilll prachtig wtpl. en1Vl!l~'f';'III.CIIi vruchtbOomea., ~
en an~ere planten. net is. geheelenal eea der ~ «"weuelat.e 1nIDi:DPa .
in 1I1~Hbury. I .
. (¥-) Wa~.Dhuill e~ 5t&l met. 8CelJDplllodatle'jYoor

:. "(~.) Twee groote goed II'flIK)uwcle,pa.kh1nift;t,
van bfsteenen en ijJef, enlpeciaal
delaa. Anllex het eepe p&khw. il
pakhuis bn verande~ worden met
onder~rdsche tank ~e de bewo~
bn lW 1 December nnomen

II. Een &tuit ~ lijDde
ma1tenaeop Piqu~ Weg. . !
. qr. Lot 9 aan Ijiquetberg front.
x 14.4 voet wurop ~ een koren ,olen. . HtjI. _gel~"ria

... Mi·A.C &iI N
De M.achineri; beet.&at nit 2 ~ vier

· "Countershaft,': kOt'~ ep meel oyll.chten (Er~,va.t.oojl. dnlllliJur'
Ma.chinerie il een Icorten tijd gele4en.

· paarden kra.chb TaJI~e olie engine :met
klu orde, en de k~' bn op deo ,dag

Naaat aan de ine Kamer iia een'
wordt om do'Engine oud te houd~ ;'-

IV. Lote 10 en 11·aangrensende Lat
maken front op de uitA;panning, eq sijn .ltllI~DpAl"

.Veliee' niet dat de verkooPmJ pI...

OP' VRIJDA{t~ 7'
,I • f •

ua aankomst van den morgen tre~
Billijke termen van be~ing ,uilen &aDl~DC~~ , .

.... W. MOOR
i

Diep Rivier;
Kalabaskraal tation,

Malm bnry.

OP den 2Iaten dezer ov leed alhier, in
den Heer na eene Wigd.urige siekte, die

f hij mei mannenmoed en Chrilt.elijk, ge-
duid droeg, mijn teeder geliefde echt-
vriend JohAn Michiel ileurs,,in den
ouderdom van 60 jaren en 6 maanden.
Ik neem clez. gelegenheid te baat om de
vele vrienden, die hem en mij wo ge-
trouw hebben bijgest.u.n in de dagen onser
beproeving te bedanken.

Do H"eer verg Ide het. hun I '.
Hij rus in vreJo! .
de Wed. M. E. BOLLEURS,

(Geb) Kemp ..
Tarkutad.

21 ~ber, 1902.

. 2

BEESTEN I
BEESTEN!

B"EBTENI

Belangrijke verkocpmg.
VAN

G ein Vee..

ONBEBOUWPE
t· en

De ondergeteekenden, behoorlijk daar-
toe gelaat. door den heer W; J. ~.urger .,
zullen publiek verkoopen op -zIJn plaat.,
Roodepoort district, M.1llT&ysburg, de
volgende oprecht geteelde ~~. en
koeien, allen iii. :uitmuntenc:le konditIe

Aan 'de A

De ondergeteekenden begtinatigd. door
· zijne Koeien 'uit de band verkoch.t

Woeillldag, 26 November, 1002. . . . , verkoepen op' .

OP

om 10.30 voormiddag;- DONDEBDk 1. dil.
OM) l 11 'lJUH,:

1. VAST~ GOEDER~N.-16
straat vroeger behoorende ~ den
gelegen in de nalPjheid:·van: Lady Grey ;::IW,..l;'"

Deze Erven zijn uiterst ~",,:,..,..,....~
alle belant met "Vruobtoopmen, .
~nd is ook bij~qnder goed voor ball:steeQ41~;
~ een lijn met Brédaatraat .1i?t ~~. Van
overgenemen door de '~UD1Clpalitelt en A':ltiïntirt
er goede kansen voor wtDstgev:ende bezlgh~~etl.

2. LOSSE GOEDEREN.-Een aluvaul.l!On
met kribben en atalls, vroeger. gebruik
gebouwen, 1 Ploeg, 1 gmote Van:enEI-n~,.
afschortingen, 75 gal~che ij
eene hoevellheid Varkens ;Troggen, ....._~"'0.J p".If& ....,',..,

te veel om te melden. K~m; koop en
Plankaarten te zien ten kantore der. ~1[1"ge1~I[enl<1elq.

, . I ,
. A. B. I)E V

Paarl, 21IOct., 1902. .

10 Drooge Koeien, 10 .Melk Koeien met
Kalven 20 Yaanen 2_~a.ren oud, 10
Vaarzen 1 jaar oud, 2 QFechte Bullen,
8011 waarvan ingevoerd is; 6 Jonge 0 n,
2 jaren. oud, geschikt voor den Slager, 6
Jo. D.en, 1 jaar oud;

EN VERDÉR
200 oprecht. gete:elde angora bok ooien,

70 jonge Merino Schapen. Een ~ Bok
ltammen (Ee~ Kl ), 10 Eerste Klu
g~ paarden, 1 Drie-voor-Pleeg,
:! Span tuigen, elU., ens.
~ Jong Merino Schapen, goa:nensrd, 170

.Angor~ Bok Ooien, vol bek, eerste klas, 2
Drooge (Gust) Koeien, 1.Koe met KaJI,.2
Va&1'l1en(10 maauden oud), !l 0 sen (drie
jaar oud, geleerd), 1 0 (twee jaar, onge-
leerd), 1 Afrikandcr Bul, 1 Koe (Gll5t)
en Va&1'8.

De heer Burger is beroemd en Wel oe-
kend voor het aanhouden van aJleen....op-
recht geteelde en eerste klu ~ en
kloon vee,

Nremaad late deze kans voorbijgaau.
Eenig persoon die vee naar de Vend~

we wenscht te brengen zal welkom zijn,
doch het i. raadsaam daarvan bij tijds
ken.nill te geven a.a.n de ondergeteekenden,
zoodat het kan geadverteerd worden.

DL VILLIE EN MARAIS,
I' Afa1agen.

MurTa ylllHlli,
13den October, 1902:

'I ..

100 Eerste .. mee'I 1 •

t~elde P8/arden,.v
20 Eerste klas. .' i .

. Op Dinsdag" ~en -e,4den
Voor1.i zal ook worden opgevield de Hebben de Ondergeteekenden ï'11StJructiej~jolritvanJ~n

huW' voor t.wee jaren, van de pluts '.'De - S .
.. Dam," h~ eigendom van den hoor W. J. . koepen te Klapmuts tatie, bo~~en2t31rQé,ll<1 .C".II.!U""Utl.ll

Burger, 'r., groot :!,300 M.orgen en gele- Deze Troep, bestaande meest uit
gen binnen een baJI uur, van het dorp paarden.. is verré -weg de beste n~ in

,/Mwr..ysburg. De gebouwan daarop, bo- gezocht van verschillend e andere tr04~oell~
staande uit Woonh i ,Schuur, en Kralen
ziju in_goede orde. Verder ~jn er twee gearriveerd. t .

groote dammen op de pi uts met stand- Onder de paarden z~n .
houdend wa.ter, en een fontein. Het en geschikt on~er zadeljen tuig ~ de-me~u!1!
weiveld ia uitstekeed geschikt vOOr klein waarvan somnnge bezet en anoera YlIIlUI;I ... D

en groot vee. gespaard om de beste ~ verkHjge9 j <1e~Aael~
DE VILLIE.H.S EN MAR.Al " j: •

Afslagen. . Kom, ,KOt;tP,e.
-Geenaangebrachte Artikelen.

Ge'illl'oon

. . A. B. de.
Paarl, 24 Octoben, 1902.~

hl urr a.}'Sb urg.
_"_"'-'-1-

AAN BOEREN.,
bo BokwagellII, Trollit:s ou .. ~x

W&gons," 30 Kap eu Open Veel' Kar~
3 W&ter Karren, onz., ook gecombineerdé
r , <>ahorn oog ter en binder" (met lijn),
aangebOden, (tweede hand) goed :oop.

F. BAKER, .
:&.nans Rock, .

PCcru!rvill weg tAt.ie...
,. . ~rIlGn'r!.N~! WP 1118 ~G"~'Ji vooa .

1 B~~ 'POxJtEN ell D~OlUB '1
- .» , ' • .OLDS, ~, . ~

Allk.olt· . ,.. '}. > t......... il~:·.~ ...
. . i ·t

TE KOOP.
50 Oprecht Idtoliollaodache Koeien

(ingt!Vi d w ~ ig DU juiatl
gehlld hebben,

2 Pa.&r prachtige Pa.a.rden ook g .
leerd in nkal tAU, DDd 'f d .!l zadel.
Altmed. eenige Klein pow

8'TARXl~ EN '.,
~,



, BÉNOODIGD,'
OIIhangen.· . / - ~.- I

, Controleur 1
·t~ middag
·l~.Toor

Veazwakte
Levenskrada_ :
Arm Bloed; ,

A1dee~gs Raad, Hanover.
WAABDBDlNO v.ur· KIOBNDOlOox en
mO.i.DBBINO v.ur HOlmu B.lL.AITI}(O .

__,.!_

TENDÉRS worden 'eevraagd VUl 1e-
voegde personen om alle n.te eigen-
dommen in de Mdeelina Hanover te
waardeeren ; alaook om dé Honden Be-
lasting in een of meer veldkoll1etachap-
pen in te vorderen.

Tendén te worden ingezondm vóór 4
uur n.m. op DINSDAG, Uden Novem-
ber, 1902, ten Kantore :van den secre-
tarie, en v~eld te gaan van een be-
lofte op schrift van twee ~nen dool'
den Raad te worden goedgekeurd, dat
lij eene wettige Securiteit. Akte sullen
onderleek.enen ala Borgen voor den ge-
lukkigen Tenderaar, '1001' de behoor-
lijk uitvoering door dezen van sijn werk,
voor den 3Ott.en December, 1902. De
waardeerder zal eerst moeten inleveren
een provisioneele lijst, en na objectieS lEan ODd.rwlp.r ............
daartegen zullen bellist lijn. ell de j.t
finaal TU:!fhteld is door hei Hof VUl Voor de Armen School te Boech Hoek in _ ..n..,

dit DiJtrikt. Sa.l&rll.. .£SO nRI' l·... met!Revisie, hij de finaal goedgekeurde r r: .0..""""''''' q~li'en
lijlt in duplicaat moeten leTeren. .kost en logiea vrij. Werk te begÏDDeD 21 tto.tllOOllleD,o lui, Januari, e.k. Doe Ul1.IOei m. getuig-

P IChriften_ vóór hét eÏDde -VM N~ember.
B. J. DE VILLIERS, "bii

SecretariI. ~

t..-".~ '1"_
....... _1-.... ......- __ .b ' ...,
y -_ .
.. .. 'WDIII:.
~1Ir ... ~ .... - .... '~ ~...:.'Z;;.::z-- .....

lO.Ja Il 1h4 - JC:::-::.:z;!C~~........ 0' ...
.............. ~.Mt ..
.. ~ JIIja -

Eteaslust Verbeterde. f
.... ..... 'WjaIlQ ............ t
....... ~ "'1I1J1R1 ,,. .....___ II ', f lit
...... ..g ,....................... ~...', ................. oa._ .....
~ f ",
v~ knIiIa _- M'"_ .. ...._ 1tJOe4_ ,-~ ..
.. ~yer's I
Sarsáparilla .

le e - ....
•• Jo &; obw • ea.. a..:-- ..... U.LA!

IJl(a .... _ lr"ll'" .

lt·-

~o.deflijlft Be
Derde I Klas 'Publieke School

Vlaggeberg.
APPLICA.TlES met kopian van

getuigschriften voor genoemde
betrekking zullen ontvangeu wor-
den tot cp 20 November aanstaan-
den, door den ondergeteekende.
8alatia £SO per jaar; huisvesting
verkrijgbaar voor £30. Wark-
zaamheden te beginnen Januari,
1903. Kennis van Latijn, Algebro
en Tonic Solfa is wensohelijk.

D. H. CARINUS,
LyndC?CkStatie.

Afdeelingarud Kantoor,
Hanover, laden t-cl. 1902.

. Da. H. O. DE WET,
. AJe1qpdria.

'...
...ma-:Z:= ILIIELI£IIITIIIIP ..

Levende, Have en
tLosse Goederen

A
Publieke Verkooping DE A~KAANSCHE'

- liJWIEL • BEZIGHEID,
WEb.LI'NGTON.

VAlI .

TULBAGH.

~08.. p, TJDmON. ~W.T ••
IIIoL Sec. hl». ~ Com ••

',' I •• ritatowa.
Brit.town, 6 oct, 1902..

I .

.BoIJ~_".·-
- 'J•• tveUa BUbt1I .. ~ -

ta.....
'fIpa ....... '_ ..... ~

OAULCMIUI 0.~

, .

De br, T. P. Theron, lIijll P.lUU KNOL
VALLEl uit de hand verkocht hebbeDde,
h ft den ondergeteekend plaat Publiek
te vvkoopen op romelden cW.um:-
, 300 Joace Bam.eU OIl Aaat.l SC:h&JI-.
, O.iD, 1 Hall.leger Brudnij'DI Ketel
zoo pod ala meuw, 1 ze.' l1IV Xai~ 1
TlI"eeLeuer Stuk Vat, 3 Leg.n, 1 81*1
Jukk D, 1 Lot Tuifea, 1 &i}-V...hiDe

Ala mede het pwoae ~ent
Boerderijgereedldl&p sooala :-Grave.,
SchoJfela, .Manden, SeiSeD. Schoppee, Pik-
bn. ForkeD, eJU., ens;
Allee wat. tot een Boerderij be~oort. aal

worden verkocht.
Te veel om in het. bijsoDd« an.. te

om.:hrijven.
.V der h t GewOODAa nement. HUIS-

RAAD.

ao_YAII l

Ter- 'Waterbat -' !Mr btft.

Prii- op 1ID1TUI.-LIl!' ar .. .lDAa:

DIRK: I. DE VILLIERS,
.... ._, I.UIlltH. -----+-----b--'O:i.-----:----

: SEIZOEN 1908.-EIGENDOM TU E. H. P. MELLISH

_d.-ur, V...... ·"" •• j as.,
DOOJfSTD, O~
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.OOKS," Kaapilld
...".

·OTT
JOH WILLJD(."

)a.dm1ttee1'de

3oedelbe-
\..fslapr, enz..
), O.R.L

Drink H~er.lij e

1rink Heerlijke

'Drink lie rlijke

~, ,

4 ,Drink He lijk

NEUT
f -

Drink
• f ..t .»

He rlij e

f
r '
'l' .f....... ,.

Drink

Drink

KOOP

NEG]
ZIJ IS DE BESTE.

Aanwa tzl) Is da,THEEf
RIJKEN",
ARMEN,
STER,K~N, ,
ZWAKKE'N

HERSTELLENllEN
Il(

ZIEKEN.

NEUT
·THEE

Is een Heerlij ke Drank voor
alle Mens~ben en .op

alle tijden.

Verkocht bij alle Kruideniers en
Algemeene Willke18 door geheel
Zuid-A1:rtka. in i. I. en 1-1b. Lood
Pakjea,en in 1-lb. en 8-1b~Praohtta'

, Ven1N4e .uadreL

PAUL D OLtJTBJl, U8~GEB .
U N01'-T, ~b, ~' .. .Joci.i,la... , -

A,. ~ DB m.I,1'1lRS A 00., APSLAGEBS
Ufo_Aaa ft Plul, _&ben' ODbebon_

'erqa ~ W. roect-D. " ' :
J J STOI'BDG, 4.r8LÁGER " .

6 .xo"-:Te lleikbo.oIa~lD, ~D&nOn,-
Tee en laaiInII4 '
~ .o'l'-i'. 8Iuuriaeboo&1e,WiIliaioD kleht-

..... en boercJ~p ",'.'
GEO. O. Jl lIB BN 00'1 AFSLAGEBS '
1 NOT-'re 0~1doD, nstcoed ' . ,

J W J(OO~~ JR., a: 00., Al' LAGEBS
14 NOT-Te lblm .. bul')', eenige enen, eo

_a p:iW'D, lOOaIS hu.iarlJ&d, paardeJl, ";"'n,
,as, .

o 'G MARAIS, AFSLAGER
27 NOT-Te Bolhol, ,1'utgo.ed

'J J TIlEBON, AFSLAGER
'8 NOT-Te Woreeslel', 1'ut.lzoed.

H VAN NIEKERK, AFdLAG,ElL
16 NOT-Te Doaglu, 1'Utgoed..

PIP lIARAIS, ~FSLAGER,
• No ..-'b KnoJy'allei, 0 ree weg ltatie, lQl'

good. ( - I
GID&!:ONP V.ANZIJL, AFSJ.AGER,

8 lqO"l' -Te,Mo i&«u, 'l'Ute e,ll loaeo goedereli
13 N01'-TelÁ.rljjJliruJ, MODtap, 'Uein "ee:

en hllÏll~ -
PROBAaT, CLOETE, en KEllPBN

'fa O~. J-"' ledau, dd'. Victon.~,
huur nu de plaat. JacliJWa4au, eD sekere ~
goedereo
DE VILLIERS & MARAIS, AFSLAG~:as
19 ~o ..-Te Bood poort, Marraytbl1fi, groot

en klUD Tee, ,
WH F KLETS en C~'1_AFSt.AGEru,_
( No,,-Op de parade,'1'''''"iood
PJ BO MAN en ZOON, AFSLAGERS

6 N01'-:-Te Stelleaboech, mtgoc;d
'_J 811ABAI8 DOO., ,AFSLAGERS.
7 No,-::-Aao de Purl, 'l'U'tgoéd. "

FRED WILMOT, AFSLAGER.
20 No ..-Te Riei Poort, l:lutherlaDd, loe8oed.

B J llAA. TB, USLAGEB.
26 en 21 NOT-Te DamfonteiD, dia .. Brit.

to'II'D, IneJl!de hue, boerderijgereedschap, enl.
. 29 NOT-Te BritatowJl, ~t.ped en hD!,rUd.

A. J. BOTliS, AFSLAGER.
3 D 4 Dec-Te AyutonlieiD, dia rikt Fruer.

burg, Tut· D Ioegoed. '

KTPR:rJ~N:·
KA..APH'f 4-0,

!!IU1l7W1: 1U,IUt'r.
31 Oet, 1902 .

.£ -.d t".d
o '~ 9 ... 010 0
OIlO-OIGt
o Ilia 9 - ''())G 0

~imoen8l) 0 1 8 0 17 0
HoeD 020 0'311
Vog"hw. Eitll'en ,.., 0 1 9 1 9 0
Aardapp I D... 0 JO 3 018 li
Groene EnteD 0 13 G 0 17 0'
P1itat&a .. 0,80 0'8'0
Uien ... 1 4 0 1 4 0
"deu ••. 041 046
Kool ... ' 0 .0 lt - 0 0 71
~AIl D, ••, 0 8 0 :.. 0 12 9
Gaiuen ... ...; 0 '5 7 - 0 6 7
lUl ..eren, elk ... 2 ..5 0 ... 2 [I 0

!

Appclec
Boiu

van -NISKEaY
'MARKT- AGENT.

~
l' I

S~ALL No. 5. :NIEUWE MARKT.___ I

A LLE Ve.rzendipgen aan he.m
Lt\.. 'toeverteoswd, zooals vruoh-
ten. Pluimvee, ens., zullen met de
meeste zorgvuldigheid word nJ ver"
kocht. Af:reken.ing, volgens ietize
der verze.cdera. '

J.

LET TOCH WEL I

DE ZUID",AFRIK'AA~
YS•• DIGD IlIET

ONS LAND.
ZATERDAG, 1 NOVEMBER, 1902.

.1De,:Britsche ~atie als een
, regeerend' volk."

Het voorgenomen plan van den heer
Chamberlain om Zuid.Afrika: binnenkort
een bezoek te brengen !Wordt nog druk bé-
sproken op publieke. vergkteringen z0o-
wel als in de drukpers, Verschillende-
verklaringen worden gegeven 'Van de be-
doeling van dit bézoek,' ommigen
meeuen, da.t het ni ets Iminder ill dan eeu
stap van het aI1ergr~tIte belang en de.
a.lle.rgewichtigste beteekenis in de ontWik.
keling VlWl het "Nieuwe Imj>eriali~e" j

dat, dit besoek poediglgevo~d zal woTden
door lIOOrtgelijke ~en na.a.r Ca.nada,
Australië en andere :dpelen van het' Brit-
sohe rijk j en da.t da.&raoor een nieuw tijd-
perk in de gt!schiedeJus van bet geb,eel&
Briteche rijk is And_
echter .tellen bun
lager en zijn va.n
direkt in ver'DalICl
ka.aJ18Che -~~'J-'~l""
heden, j, dat. de beer ....'t.iWlIl~JllWn

langer ;wil verlaten,'
zijn rll_lidgevera i 'en'
lijk wil komen OVE!l't1:UREin
de om~:tAInCUftH!idAn
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,·ELEGRAMM.EN II wlli8~ ya .£116 ,11Ii J)..
parilj_.i. bott~ t¥ tI
... , tneo:r .190 I 9001' bil ...)!
K4I,.., ... itlbt8~ ullM .., RellfÓCl."
bDI 'k w. """0, _."Im·t'l 1IO!a,-,

S~I jfl~ .JocleoitOlll <"li" ltaicft .....
lDel Qed ,.yol~ '1:' ~ld p~ ~
.... ~t.er nn "" K9f'."4Il .. " ........ k~ .ira .

· ~1I 11:1•• 11., telp~n' r l:aabe~b la a_;
.poertnia o' ..r.~ ... ceduoiop _ ~bJ
d'at bl op t-t liju 't'I:"..e .... OlD Ira kia4 cia
eraicla op ,. ... ~~d w redd'D. Ui' Jm jl •
.-UreD nD 1a~1b~dat ra ,,.wa," ___til., _ ......ID~. ~ k~nd •• ~edfja.

" I'

.... i~··· .• i'.
Kjlllb'flpY, 29 ,fl.-{Q.,akr>_D .... : '.

-eht!' w.d ... n.neo I'" b deo n.amidd~ m lie
liik w.<itt lIehood u, eo Dle\ .. n rtlftljjkjl
II: mat.. Depaard . no dnbeer Oonl. li P
E i,.bet" mllkleDj

J ...ooral .....1l goed lIaa.r. .
No·'';rhed.o aijtl:" . ..,
· GAIIQ,uJ B O~d:icaP-l Tbl! Dok , '2,' '
ebi-e J, Prod n .' ' .•

O.lln.y B 0 ieep (rarr g•• léb~)
y,. y ~a, 2 R !ije Karoe1. . .' '.
.Mu Jeu Plue Veoice, 2 Hermit, S:

- nlle. ,
PoPy U"ldicl. -1 Girlie H, 2Yole id S

Pol~le'er. .
Kimb ·rley R&.n~ie p ~.e75,e<,o Dlijl.)
1~ FOoffill" rano'".a. li' .' I
2 G B BoD.. .'iyGrey "
li A o..,btSo'a F ,.... '. G0018. '1' •o Beer'. ELan jcap-l Amber, 2 Yul~Ud , a

Pl,t,i(j~r
:rttre.. ell Hall icap-l Yeti Yet,2 .'oei

Barney. • 1

.01. I
" ,

Ri.,,,r.dal,29 ct-{Reo.te.rr-Ter vr lmarltt
w reD beden .,e beideo k()Opvra ....n K"p'."d, Por~ EIi&a th en M~b ai,
een k .. art tqjll,oeu .et.wol werden.e
tag n den :gemiddelden prjia vao 8d·I ___.

• ... '.nl ••
· K~kalad; so Jet (R, uter) -Generaal
tiaao Bo~ba'. begrueaia .. erd beden .
rijk bijge .. oond./ - . .',

Oodtahoor1l, 00 Oct-(Reatet')-Eerltir
Morri., rector ~' r St J ndulle, Ir. 42 jaar
êêr:, il hed IIop i6 j-diCeo overleden.
t 5. ure Wol i bij bel{rl.en,
B ·a<ling tie lijk int nrrichteD j 811

ren 00 wiok ..l 'uilen ~ loten siin.
le leue wae al~elll:)Cn g acht e!!

/.

OVERZEESCH.
.... d•••

. LODdea," oe -(......-::-;; - li.' fftI1ltai~.,~ua .rn .,oor d. O&mbridlf.bire .tat.., die
lied•• ...Jd.d.. bO d. N... aaaU.t Boqbioll
wedrwá.De •• 1..... bad. _ VII 0 VIIUcae,'.
Jle.llao*reo l,.ollleOallllOlll" 8, Macl~DI,eruf
.. JI_D'I Nabot • .'

ZaN AI"".. ..... _11... 11-.
LoDdu, 29 o.'-(.&uter}-De beer W S

OUra., la p, .,oor C... horo., maaJrle hedeo ~.
lDidde« i. b. I. rbllis &lnlD rkina op hel
toeD.m.o nn" blll<'D to acbljo mjjti eigen ...
'0 DlUn.... rll:"'. &ID de .. Raad, w •• r werka.a
k.iull' b.t lIe.,oll( ".11 w.ren, a b Irl.. b
.' orb 11 uo ;r 0 bet ~ b .rde .met d. VItl4(~
lhio R ... f ,r de 'raa~ bli tólléndll flf m I) ee,
acbeld.l rleb roor luik a .ken dl!...h~ np If'
ric teo 0 beer Obam rt io ar,hft)o,dJ d ..,
liiJ deo au 'ero."lIr om een r'ppon 10' ".
lid, Op" rd re. gen.' o ....~. d .. mUow,. 11"
terio , bel bor D, enl, ·i Ilu 1118' >rd Klln"r
0" r de _lt lo co rt ap >od.oti" t 'UD, eo i n
.oIJ b l belao~ ~ be·.!!. II .. 0.1... Sdoodbori1l
en .atligb"iJ d'er GI' o ... r .". betrof. .

'£8 beW.rlal·
Loa44In, 29Oc~-(a..u",r> -De boeren aeo -

rula uill 11 .. 0 oordeel te ~ijn ,dilt Di.,tl
4n I<*ia kan .00rlkOlll~0 oit de r ja .. n deo
t...r Claim rl.io aar Zo id Afrika, e!! te hopen
dat IUD penoonl,ilt ond."oek oaar d n .aal
"0 ~eo .i.ow 'fOOrdeel in den 'orm '1'111
toewUlÏDpa .. n de boereo UI ..encha1fOlD.

aaIaOot •••
LoodelI ~i.Oet (Reilt.r)~Da Cawdo Cut! r

ia Wpe;;{ar le 12 nor 'I mldrl gs te Lood li, de
MorhUI Oastie Dioadal{ le l2 ".m te Solllb·
11IIptioo, d. W'mor~ Outie MI'lIdllll te 6 ....m te
PlymOQlb Unll k meoi dil Harlecb Castle beef.
Woeoadall te 7 0.111 Madeira Yerla~o.

,",:1.oo"en, %9 Oet (R 0 er r--:De NOI"lDlloDja ala
teren (Diuadag) 6 nre te Madeira uogekn-
.en.

b.p..... II' KrUII.r'. laoek.

Londen 30 Oet-\S<a r)-De "Times" "aD
bed.o mo~en aeaI~ ho. ,lot .an ailn aittrek. '.Is
aH preaiden' Kr .o!er', gedeokacbrillen, .... I'll?
ia beer 0 J ~b ,besebr •• eo .. r t al een
der III t g.wete!.llooaa hr~kter' die men ooit
beelt gekand, an al~ de.l k "ID Zoid AfrikA,
"0. beer Sbod..," aegt de b-er Kro~er, u'"F'
tea nwoorJigd. kapitaal. Hoe bo g. of "'rlcb·
teflik ook, b t , .. do r lie~eo. omkooper] of
yerrud, elk mid el was bem w~lkom ala b~.
lUekte om l!ill h6ersoblllob 19 doeleieden '"
~ ... ikeo." Da 8% pr 'ddnt beweert· a., . de
J m~on ill., I T"n .... 1 lI~beel onv rwacbt
op bilt Iii" kwaDl, Zii- bekdod3 toe p li'lg op.
"0 IOhildpid bedo~lJd dd N ~IODailI Unie en IIle'
dr J.IDMOO,

D. 10 flj.er d r Iledenkaclnilt.en .,erklaarde
d 'd. heer Cb.mberl.io lord Milner tot boogeo
eommi ... rU in Zoid .lfrika UOI. elde m.t lIeeo
..~d~r doel ·mt, om' ald lIf de uke" w'-bet
Dieel'" le d ii' a, ~n, '0811' er bU d,l di' werIc·
tailtl •• " deu lI"er Obamberh\lu zijo 18tllti.Ojf
lroaw b..,h .• olb aclat, L·.rd L'JOh bt-lIOboldl~t
bij ....n ieb~i ne u"m') ciig,o{ der N .tio .al"
Uoi. om "'JJl"'0'o en c!lie.'JUtId beimljjt I.
.... i-.. m.len. I btl~ b lp ek n d:r polrne
den h""r Obam rl io &~.t de b.er Kluger da
-ii gerICM w•• op bet doen oprol<ten no deo
J.m-soo .troopwcht door een reu-acb dgen
Brit.aob.eD, jin .e,klurt bii dai dil mi, i.Cer ... u
kofonjeD Dud plicqtlie WIlS "'0 Sb.xl., en
daleD in bel opeonaar .erdedi ·ae oa he' Zad
.llriluanac e ";\m;lo, dail' bIj baol{ was .oor de
ootlloll",,(en le d beer Rbort sou knon 0
doeu. Silt feit, le>l\ b;', g,,'l klCbrift, <1,1' dol
b.. r Kro (er in lS9!) hervorming. 0 in... rde,
m ...1r« deo Ia..,r Uh.mbt.rl i·, eo lord Milner
b'Clt, "n deed b ,0 boo pho ..er ba "'8<1 Ma&".~
U b.bb~o II ... ~Iu -.0 .III b.."",k~n - 0 deu
u p ......idd l I.n de kom oilooio·. 1\!'1.". deo
o >r'o.( omd.l,uuer •• ertr u .. 0 i-J lo' 008£<1(0.'"

t.h Jli o"tm.· ia1 06 '''''0 ~I" tl" .. T-id111·.
ICbrlh Dl" d.. v ·rlc i ,t( d, ·1" b· er 'o~ -r
o •• noI4J II d.t G .1 , , ,.., .•, UH" •• j. 'ri~ lt I.

KilOberl ..y,' .Oat-(Reater)
ran een eeuy?,migen ,priis
brandewlh e:l WUn werd beden oa'l!lo·a'j!
YO r beo!prok rt op een .,erll3derin{
pillidlood."""ereeoiging. Men besloot'
mi'· te ....,rm"o .. ur al de l.kken Jan
..er'e~lIoW'OOrd~d 'wareo, om 'tot eëa.
bare b li.. iDl{iD dil :lil k te komen. , .

Door d.o CQ is £12,610 bjjeengebrtl
boeten door be~ .err'lld.bef edert 17
'b r 11... erordead.

I
j
j

---' <. .1.. ~.al.""'" voor
.'.d.llng.n.

K W :rOWD, 3JJ Oot-(R!lti
le! wa drie m-anden gd.d 0
08rgeOl te ..iaden; tbaoB h eft
een dam voor wat ..1 1I.. ';oo;deln.

bllik-ba1r ~eD Ilo~ ..erbliif
ondersoek "C),ut gedaan.

Ehrrialllitb' 29 Oe -(Routar)"':'{'
, .ur oowedJr dat gistereu o:!or,
werd een "'D~ wMrio zes nrsu f&ll
bereden i,.fa~'ri8 door deo
T.e .... erd-n "P de plek ~e1oo:l,
rdak , de ze,ft k ... m er sonder
IDI r rik ...' "0 dail. ÓFm
bn fan een der m·,oaob poen
1("00 Ga lf I. bO lt t o ..arg ...n vali
.jj I we~ noar het kamp.

£.rla"'on •.
THLonl~", so Oct· (&"0" r)-I,( generaal ie

U li. 'l' Hn Jl· b dl "'..t""'u b~l burg". hap
,. D Vu •., e r ., g I.. .

•• har.J.h"s n•• r .om.III.,.~,
L..ntl.n, 30 OC~ (R..oi.t,) - De m b,..aj.b

,," Jodh ..ur b""tt qj d'louskn ung<lood n
_oor .I~o (".fI"1I ill So,ool,land aWl hul ~ oOfd
•• n 600 1111" 'all bOIl rlik dleost 0 ,rp3 ou een
corp" Jra'tl ,IruIlen, O,e .an Bikauir b""n ook
... 0 "a.. le rl aaollebod 0; die v I) N.w"b en
O'ba •• 1 or elk een eelt .drao k meeleo.

I,
~"der, 30 Oct-(R utn)-Kol oe,is

te, Bdr,>"ra aang ..komen kol Bobbe te a.olla
lar.ode, ... " bd' g.roi~o ~eh el .eilig is·.
G...n ...erJen b.wetJiog nl ID 0 dil ud II .
ma In wor da $ot 8')0 arouw mach, bijee . .

___ I

BIIJd.c".p . .I-'--.Zw.rt .n wit.;

JobanD burg, 29
raad heeh heden b-sloeen
!fram aao dell It....r Oll.mbe
1D"lden die JOb'lIo1borg o_er
belOek g,roe It Meo i3 bier 1"0
be.oek. lal I ideo tot eeD
pl.utaelij~e omataodigbellen, iets
IS om eeo weldadj'l gaNlg ..oor Z
le haren.
De be~r Frickor, iD .... 0 u..'.n ......

vergarleriug v.o Knight's Deep (
d t de ondoenlijkbeid . nO hei
zw rten door blanken .rbeid
..oor iodereoo di" ietA ....n baishl)odklilbd
dur geen ~UDl5t .... reiacbande
ta,ld werd Dl~t.loonen die geen
namen.L.,ndao, lIO 'Oct-(Reuler)-Meo ; ...erw3cbt

oiel dat de beer Chamberlai" pa -iin be.oelr uo
Zaid Afrika Dur Aoal nolie ui aeau, dat di~lijll
dweaillbeid al le Z","f zal rekkeo. "

h. ko.pl nt •• nd.n h.. re rl.ln.
L~tlden. ~ Oct-(Reuler) -In l'f'0 loespra.,k

.... t.eren \e yr f(eboad"o cei~e .ir I:l Camrbsll
:s.nnerl1l'\D .ieb t.I .e.beu eo ov~r " betren
Oha bilrlai.'. b-.sG"k aaD Zui I Afrika, t 'veD
erk~oeDde boe IICberp~ic t,.lg et. baad'g in de
pohtiek doe beer Cb mbarlatn ...... BU b pee
ti•• h.~ flju l1l P .lili.1I iosti. ct d b"t lI.ooter
doel .aadieoe loopb\&tl gek.owe,lt, b d, lieb
op· Dieow lOU t')flnell ala hu in 'Orak.iB~ k ... m
met de &ak.o nn Zui·1 .frikL N'8"11 n bad
eeD edeler ekg nb id 0111 deo roem der Britsehe
Dltie .la "",_r.od .,olk iD bili licbt te .~eJJ.o,

SI. Vlacent •
.Loo4 0, 80 Oet-{Reoter) -De ell~ode op St

Vloeeo. n IDi toe w~"e oieulfe ..ulkaoia.be
·tb J;JtiD ; de oppet.,lakte vaD bet eilaod is

...eel kleiner Beword~n; ClO d. toekom.t 'is on.
roa~retld.

lE • NOIora v.rllh.ztal.-Lo~deo. 50. Oo\-{R~oter)-De beer C T
RltObl", kaooeh r der ecb.tk,.t la ree lor der
a"i.enj,.il-geword 0, m t SGJ '.1\ m1ll8. tegeo
SOG op dl1Q beq Aaqu.jth·l)/t~lIbracbt.

lE. I .tI. n.. r Zuid A'rlq.
Lcnd;eD. ~ Oet-(R,!ut.er)-Ia het lagerhuia

lIMf .tt Gilbert Parifr, m.p, 1'oor Gn-eaend
ge~ 01 de relf ril1~ 8611 deparlement voo;
~'i"'II. Dur ZOla ~frilra wilde opricbteJl. De
h r.l ~ 'Ifour ~d .da.t de reateri,ig geeo
genrraOIl ,,f.. e IJIr,"e koo' uomoedilleJl
3.oar b ',.. ..1 laodboowera ..oor b., oog, ..b1i-k
IIroo ote Ó<'1l" ... m. r d_t lorc1 'filOf r ov.r
d •• It wou e ","Ipl e".! "I'd 0, In Dl ooM
op ... a ."d ..r.... g a..H& de ml' lI....r Aku.
1J.,u~1 dj' ,I.. re ee';l1~ ,iet n...o.1'g ba,1 m:b
."l la. "'t:h ar 1~ lOl C.m"', id " ru·1 .x. " ...
III "daJll K, it.i 'lI"r .... b mue' , ~II ,r li
lie,'e" bt. 'app·" b I ~ n . 11"1.1'

, !9 Oet-(Bea ~)-1111 j ijk
fi d .tW lf pclub lhi r-toont
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dDora- ..... f~ .

De oom.i_m· ... ~ _._ ~
'_'r. dU d. J1IICIhrt.M T1UI bet hala aaapude
_t«'barftI DUr dell w.ta"ead.. l'IIid _
"_'Il worden Toor ~.

~~~ rteIdOI .;_, dat. bet. n~
«mr hei .lIÏftwe ~ oentrala lJIOO"tII .....
lMlgiDg_I w~~ ei'p Illl merw:opa sou _
ell. .
~ .. '

Bet rapport.erd a&ZIPIl~ blU TOOI'
de derde maal te wOrdeu g.t- op·W_~. .
l'L..u'l'8ELIJKE AUTORlTElTEN PO.LITIE

00_ TlUBU'I1E ON'I'RE.F.FlNGS BILL.
1>0 proklU8~ eraal leidde de t.eeck le-

aina der bill iD.. De billlwl \·oorua.melijk be-
t.rea:JriDg op ~. D uitgavil.ll iD Y'Cl'-
baud met <le po 'de li'U groot. 4 de
Kaap8t&d had men cu heéIe hOlM aparte poli,
tiema.chtea, en d muo.icipa.lite.iten moe&tei1

t hun oedkeuri.og oven vooJ' d politie-
'JnacAt 'f rgroo kon orden. .us een munioi-
pall &it niet k. bijdragen, dan kon de IllACht
niet 'ferm l"d8rd .... urden. Dit w ~ slocbte
u-tand. Als iD Il diatrikt een zwakke poli-
tie ...... dan konden ~ad.iger VU &Adere
dUtriiten IIUW' dáar gaAD. In d. Kaap- .
atad WM dit het enJ.. Gedurend.o deu oor-
log had meA in de atad moor pohtiedi roaar
noodig, maar de ..t.dsnad droeg al £5,000
bij kon niet de aom T' rgrootee. D re-
geeri.Dg had.d& macht niet om de politie te
'VlllgJ'OOten. D reg 'ng '-loot WeU om
de politio ru dll stad OWlt to n men, en do
boeren in lands k te orten. Van alle
doelen d.. · landa nlLDleJl v noek ,!bit dit
godaaD behoorde t. won:! n OV6I' het geheele ,
!aDd. Kimberley,..ae uitzonderiDg. Daar'
y CM plaat&elijk wetteA deed d dia.
trikt.enIad goen bijdrage, maar ontYiAg al de
boetea.. Deze bill wu dus aan KImberley
IIObade doen, IJ!.IIM hij .ou Kinml>erley in
daen niet 1I}Nll'W-. Do vorige prok:U.renr-geJle-
ra&! had een overeeo.komst getroffen met de
Kaapstad eu later met aUe an stedea en
uorpen in bet land. t de regeering de poli-
tie IIOU overn men. Dit W'IUI natuurlijk on-
wettig. maar hij m.liende, .!bIt, het. patlem6ll.~
hem IChadel.OOS zou steJ1l1n in dit, opzIcht •. Hij
meende, dat het v beter zou zijn ais de
politie allder . u centraal belltuur kwam. Dan
had de regeeriug de macht om naar gelang van
OIIliWrugbedoo de., polJti acht te regelen .
.Met doze woord n zou hij de tweedé lezing
voorateU8Il. •

De heer J. C. Molteno :toi, dat dez oen
.zeer belangrijKe kWll8tie was. De. prokureur-
generaal had' gezegd, dat d plaatselijke auto-
riteitoD een half deel voor hot ophouden der

I politiemacht_ bijdroegen. Hij . niet hoe
men de bill ond 00Wl kon op de zeer
bOhnLle informat.io die men voor zich had.
Flaat&elijke zeII-régeerWg bahoorde 'liever
uitgebreld dan v rmiadeed te worden. Het
wu een yerkeord beginsel om do v6nntwoor-
delijkheid VIUl de p atscliJke. lichamen ~ t
betnokking tot het .op ooden nunn l' politie-
machten van bun schoud aI te nemen.
Zij _ten h t beheer over hun eigen politie
kehben, .

De heer Stead kon niet verstaan hoe" de
beer Molteno tege.n d hill cijn ,tém 'ferhief.
Het W'II8 Doorlig om de bevolklDg 1'&cU het Iand
te beschermen. .De tedea, zei hij, droegen
meer bij dan de boerenbeeolking. ~m~ley
\IVM niet onwillig om de regeenng hi r te ge-
hoorzamen, Het lF88 niet recht, zooaIs de
prokureur-generaal gezegd had; ~ ~bcr-.
Jey niet. bijdroeg voor de politie. Indirekt
droeg Kimberley "eel bij, en spreker tracht-
te dit te bewijzen. Kim berley IIOU tevre-
den zijn OlD to blijven' oud r de staaade wet-
ten.

1)., beer Wyune zou den prokureur-gene-
raal harteI.ijk. in 'dezecl. maatregel ..ondel'S~.u-
nen. om eeD degelijk en behoorlijke politie-
macht in de Jroloni to houden, was liet noo-
dig om de politie onder één. hoofd onder do
regeering te hciuden. ,

De heer' A. S. du Fleem 'Voelde sterk op
dit punt.. Plaa~lijke macht en bestuur, ook
uitgaven op schraal gebied, W&J'tlJl hot besta
voor het land. .. Ond mnding· de beste
leermeester'" zei hij. Centralisatie...:as :niet
be'f1'8digeod, ~r de centralisatie ,,'as het
heil des lands, De ~litie m~_t. JU de ..han-
den VUl de plaaU;elijke antzoiteiten blijven.
De oudetvindillg had, henl dit geleenl. 1])e
prokureur-generaal had g~d! dat ® plaat,.
IWllij'kepolitie niet uit hun distrikten kon, guan.
Daannee temde hij niet saam. ~~~ W8& vol-
gens zijn m~ niet heel moeilijk om,.de
..-e' seo :te veranderen. dat de plaatselijke
politie oyer de grenun kon gaan.,om di~ven
en schelmen te gaan vang n. BlJ W&5 J~'
mer, dat hij deo heer Stood niet had .kww('a·
voJg6ll. Miaschien had, de beer St d een
,uocbte za&k en kon daarom de !<aak niet
duidelijk uit..:m Ztlit"ten. Gedurende den Odrlog
WIUI er een speciale politie in' zijn distrikt
a.angé6teld maar nu waren er klachten da t de
politiemacht gehool onbevredigond 1IlI.'I. Hij
had altijd bomerkt, ¥ de po:tït!o onder op-
richt VUI·de plaatselijke o.utont lt het sterk-
. te punt was dat met deze bill het laatste
brokje van pb. tselijke regeerins teloor .zot!
gaan. Hij had gemeend, dat h t ?nlf plicht
Wal; om plaataelijk gouvernement UIt te brei-
den ill stede van te onderdrukkl'n. Deze
bill, indien epaaseerd, zou aa.n plaat«lijk
gouvt!l'Jlemeut den nekslag toebrengen. Bet
was bij hem fieeh kwestie T1Ul geld, maar van
hoiginael. Bij zou den prokureur - generaal
vragen om toch de bill uit te staUeu, al wa
het toch maar voor deze 58IIo5ie. Nu kon hij
.mmogelijk: er VOOT mmM. Misschien als
hij·lang tijd ha.d zou hij tot andere inaich ten
komen. "

Kolnnel 'l'amplin zei, dat ~ vele p.unten 111
de bill W&l'£'I1; die overwegmg veNisohte.n;
doch hij hoopte. dat het h.' de tweede. ~&-

lri:ng zou onderstennen. lndien al de politie-
macihten onder d regeering geplaahlt wen:ieAien niet onder plaat6el.iJK be&tu=, rou er ,!,ee
p1utl!clijke lIlll bruik uit den weg geruund
..-orden. Bet ~ der bill waa een good
begiAS 1. Do politiedienuJ'3 zouden hua'plieh-
ten beter uitvoeren indien zij ond r 't beheer
fier regeering tonden .

De heer Weeber zei, dat hij. ill "sommige
opeiehten aaatU ging nwt deu beer A. S. ~Il
PIeIISi .. . D prokureur-generaal had ook met
aangetoond d&t de' politie onder bet oude

I slecht werkte. Maar hij ~ist, dat er
8OIDlIligo distrikten waren> die niet voor hun
politie kon betalen.' Hij EOU dU5 'Voor de
tweede lezing stenmién. D richting ~ de
bill was goed. .Er was echter een punt 'f1W
gevaar. Het· ion misschieu gebeuren>! dat.
__ distrikt de noodza.ketijkheid Y'&Il vermee~
tierde politie gtWoelde. ell dan WY ry;ee& bij
de ""Seering kwam aánkloppen. Dit ""a.5 al
~er gobeuTd. De regeering daeht ni t
altJ.jd zooala de plaatselijke. Iich~en,. en. de
regeerin.s trOll d noodt.ak h~ d m~~en
_ Willn. terwijl de plaat80li;jke autonteiten
het .el inzag. .
Dr Hoffmau kon do t....eed lezing niet

onde~t UIlen. Men mooat pill&~jke zelf-
regee.ring aJlAmoedigen. Indien de bill door-
~ eu de r~eering bet bestuur over al de
politiemachten ~d, kon. ~et. gebeuren, dat
!laar .zekere di.strikteu politiedieoaars g tunrd
...orden die de distrikton niet gaarne zouden
willen hebbeu. Het was beter zak n te Iatên
aOO als zij th&lJll waren. 'Wu het noodig
MUO 'fer=daring t. maken, dan ,m t..m~
he~ aan de diatrikten orerIaten of to beslUl-
ten of &ij Jie nrandering wilden hebbell of
niet.
De·'_' Bail y zei. dat Kimberley alleen

UJa.Cht had T'IU1 alle trteden om bun >tem te
laten hooren. bij bet s.an&tcll van polibie-
dienaren. De plaataelijb lichamen droegtm.
nie' gelijk bij tot het in stan~. bou~en 'VIIJl .
. de politie. :De Ka&peche politie, ,die toch

. 'Ijk ~ in het "land en bij nam i.ri. de
buiténdistrikten hield, .erkte goed. Hij ver-
trou..-dP, dat de bill hart~jb OD~uning
.wu er en. . '

De N. F, d Waal tooUtK aan !bit
de bill getII. Y'fl'IWderiDg iD bet beginsel
rnaakte. De . drie plaa die tegen
.d", deriDg ~, waren Kïmberl8y, BeIV
. 00 eld ft Uniondale. ~ ~~ f«e-
n de municipaliteiten hadden .gO;éde "
om r ~_ te zijn, 1fa1It daardOor gingen.
7. ere .. l'UJ. hUIl kast UIU' de laDdII
kut.. al~ deden ' bij-
drage tot oJl.derhoUd d_ politie. ~do~
iWOilennu ~ distrikt WVMl t~ gnllSt6

"&Il d .et. J!lj llOII de twMde lezing onder-

}

Ea Landbouw. GeDoot8chap.' voor OaledOD. .:' .
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Wandlu
Vlooien
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Keven,
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JtKATING~W
Jt&ATDrO'S W
~TIlfG'8W'
... .ww pIao$en

·~--.k.daieo· o.W_iien
· --. '- p"fI!IL Het.-w, eD .001'111 g
tOaII& iD blil: lIG bou
Ja,_..r, THOJ,{}

........ n.
· HOOFD ON
- BBNOODIG
klu SchooL I
~'ODt D
bert WerbaaI
Dell Da de &anat

Jl. 8. I

Do zaak ~ Bykena :a.oest t.ha.D8 Yeder
"oorkom • maaT de ToormaA der jUlJ .-.u
den rechtar opmern...m.,op Ilet f 't ~ -
der g... oreneo drookeD' aoheen te SIJD, en
de recht .telde de Yerd_ beh~deliJJi der
zaak tot den namiddag 1Iit om. den _ Ujd'
t geftll ~ nuchter wOTdeD. Er werd diu
een :j;? iJlgezworen, die T~~
lIII.&k lde TIUl

KINDERMOORD.
zijnde de beechuldigde. Linie Lotriet, een g..
kleurde dieMtmeiG te Zeepont, die éf~ ad-
vokaat Wtlkinaon .erd.ecligd w~ '..H~ bleek
dat haar m_tere. hur geSlftl had lil _

toestaud ala w-ist zij niet ,.. t. zij deed; }le-
achnld~de 11'118 toeu in een tnmrijtu.ig,~
naar Olifton, gwolgd in een lateren .~ po
tuiga. het bleek uit and_ ~~
dat zij in een boIcbje bij <lifton nA _ ki.d
Wail benlllill dat zij ventopt. had, ea dat. __
ook op de plek gevond.eo bad. . VoIg.a d_
dokter had het geleefd maaT acm- het ...
_ bet geetorTen dool' l'WWMI'loodag. De
moeder, IIChnldig gekend UD nriIergiDg nA
geboorte, maar dool' .de jury UIl de, gimade
TIUl het hof aan~nIen" kreeg drie miuldell
lwden arbeid.

AANRANDING

On_, I__ de ODt~
\haal aIUOek om p1aatAseD

naroekt U beleefdelik. daar I

ft pp ~ ~irtg m!lt I
re.... iUdjaD gIJ eeD plaats wilt
~PaD, bem dadelijk te achrij- J
'YeQ~

1•.w.... die pw. jUiA gelegen I
ia • wat lOOri ftD weg er .been I

gu.4. '__:L-'"2. Hoe groot de p ...... II.
. S. Hoe ... yan, de DUIIte Spoor- I

.... "-..:I"";;Voor wat 100 ...._--v
de p8ata beet geeohikt iL

sf Wat·1OOri 'fall weiveld en I'
boQp0a4 til' is,. ,

006: W~ voor plaDtagea er. ~ I
~ Wat. Jde gemiddelde jurlijk-j
iohe op~1ta n.n produktén
•• . I

Sl~ ,
~. Wat de Wat.Inoorraad ii, I
~.of de plaatl omheiDd ÏIt .
10... W~ lOO1't ftD gebouwen er'

~. j

U. E~ vooral' wat -de ~
~ÏI,
t!: ~D ~ slotte wat de. koop-

OOI1-dltiel 'aJU. .
F. SOHONKBN, '
. AT8Due, SteUenboeoh

BENe
EBN .Onde

boerenpl
(lO) .kinderen ,
in .Bngelsch (
J(usiek aan viel

8aIariS (£<W)
per jaar ,met vr

Weruamhed
Den Januari. H

App~oaties t
MD

J.

,..
soH:UlNSHOOGTB,

fli&i. WILLISTON.

Somerset
Munj

'Br:;sg
betUn UI g
- de Ho&.r.r.d.
,. Btraud. op Do
. ber, 19Q5, om ~

_. m~hetd,
0) De inzi(

'betaJera te belr,
1relToegJjkheic
of JNMlen te ma
in de richting
Brug. en de lijn
J8DOID8D:

(2) D& um(
betaleI'I-te bek
-well'OeglVkheic
grond' ,m de:

.~alsJrODd ;
(8) luite

_de de inzie
ti.ngbetalers Ol

'~pen.

WOEl'SDAG. 29 OCTOBER, 1902.

w~!, ,Ther-ou', ~~~''''i'II""""
'7 Octo_,

DE ZAAK VAN BYKENB
> Yerd voortgezet met. het CODt.rir.-Terhaar ~
beschuldigd;; door adv. Howell-Joaee, yi.arblJ
beeohuJdigde al wat de drie getuip om.~
tr 'lUjn nrg9zel1eA n.D IabelIa. ~ het
StDDd ~d hadden v~ OIlWUtl" Ul~r
611 in weerwil VlUl esl brief ~ ~ ná

.' een TrouUW dia hem "de llW~ T1IIl haar
! Mven" noemde. ODt.keode dat. tWICbeU haar-

gotrouwde vrou.-_ hem . intimi-
teii Deetond. Verdere get.uigea. 1rWC ~
lieden die hem den avowl ,n:R het. gebeW'Qe
in het Trijmoteelaars hotel ,ell eId ~
en zijn liederen aaDgehoord hadden. J)e pMit.-
reden volgden. .. aarin de advo&.-t. ,~ ~

_ ,kroon Tan een mogeIij 'd gewaagde Gai JA
zeker pal de nitspraak. 1Jtnf~ .maDIlag
sou kOnnI!Il zijn} ~.4e opeo_mg plaaU,

• Da groot nvt.ier te aijn Y,eg pWlM!'I't
. deed de jury eeu uit.pn.ak. ~ 0JIIIIhnldi&.
iets wat in het bof lUQOt PJuich ~l'SNIii.
t.,' door Bykew be&Dt.woord werd. ~t de,
nr.k:laring dat de uitapraak reohtv}ltllldig Y".

BIGAMIE.
V001' dea miadaad kwam TOGI' A.' de R.

Ashman .001'. met ad.obat WllkitleoD ala .,er-
ded:iger. Beechuldigde pleitte .ohuldig; de
adn*aat lnram met betoog TOOI den datJ
litrekk:wde ooi Ten:aohtend'e omat..ndi&l*.l-
MIl te~. De twee haddflIl~
samen geleefd, niet omdat er .

00 beiden beatODd, maa.r omdat hij .I--
!4,i:d reUen m~t zij niet mee wilde. 1wn
hij op een dier reizen een br_ huwelijk
:had aangegaan had zijn eente .101111'. ~
klaard ongaarne een formeele ech~
te willen maar zij. koo.den alk zich ala rnje
lieden 'bou.-eo eD Iriertoe ne yl!1ke!ijk
een .IC~ ge~en, ~ij hij siáh ",-
bond met· ziJn nieuwe noUY ui ~ te
blijTIlIl. De rechter Hide dat bipntie een
miedaad tegen d maatAlChapJlij ea in den
regS eeu n.n hem ol haar dM s,e bedreTe.n
baG t.eglill de ..ndere betrokken .partijen, .... ;
doch dit laa.tste 1rU t.bau Diet het genl.

dit in aanmerking nemende SOG, d.' atnf
lichter zijn. namelijk n ~ harde
p.d. •

Hof ,.erdaaid tot den 'f'Oigenden dag.

RIEl' 'POORT, Oude Berg,"
• i • f

, DUit. S~. !

OONDERDAG, SO OCTOBER, 1902.

UIT de Umtata 'Herald," zillG wij dat de
h4lel' ilberbauer toen hij te Umatata ab kan-
didaat TOOl' Tembnland hot woord .oenie. n.D
een dr. Melrill' I heer Heathcot~ te boo-
ren kreeg dat, hij eig.enlijk niets nieu" Tel-
telde; en door ~eopemd'e aan een ver-
hoor onderworpen werd met do noodige tM-
vragen. Het eind 11'&8 dat de hoer Heath,
cote TOOl'Itelde d..t de ,.~ VUIloor-
deei .wat dat mell echt. door, een I~e
VlUl Tem.bnland moe.t. ~'IfOOrdigd wor-
d . onze tijdltenoot vergeet te mlplden of dit
TOOOtel dau w~ n andór teJi guu.te van
d heer Silberbatll!lr werd aa.og~n.' maar
in elk :tal is deze gekozeu zoDder dat eenig
Melville of H thoot.e den zet~ heeft dlll'ftll
betwi!lten.

De ondergeteekende maakt aan
het getierd publiek bekend, dat hij
bovengenoemd I Logies Huis hesit
overge~men 'ftD af den Sden De-
camber, 1902. .

Nieuwe en goede behandeling ge-
waarborgd. . ,

A. P. LOliJW,
, Bestlerdel'.

"
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l,en verder
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Hl drukken.

VILL.\lOT,
Afslager.
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• \IA..."i 18..83n-
Ons Land"

s aangesteld
Hopefield .

.,CHOLTZ,
s.cr.taria.
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'l- bj

Te ,AYASFONT
DOODT

Wandluizen,
Vlooien,
Motten,
Kevers.,
Mualdeten.

De ~k poedv d:raagi 'baDdteeilenin~ nn
TuoJUI .KJuTUfO, Vntochi lecht. in blikjes.

KEATINO'S WORM TABLETTEN
KEATINO'S WORK TABLETTEN
KEATINO'S WORM, TABLETTE.N
Een mi::.el&n&.u JlJikera-:f. heide in .oor·

komen ID , dal een l8el ~e wijD .er·
."Mn om ba eeo~ middel g.n darm en aDdere
wonneo k ....0. Hel iJ een f'D'Ch nilie eo ueht
middel, eo .ooral ge!lOhikt .oot' kinderen, Vu-
koch' in blikj en boUei. doo alle drogUte!'
Elgenaar, rHOMAS KEATlNG, LondeD,

Te begin~en om

I.-Hé~ Kostbare ~ geuaD;ld '

.A..;ys,sr
in luitende de daaru.n' greDICDde grOnCJeD 1_lia&ma~
8, en C, en 'WitbakeD~a)ju GaJllD&]pool~
roeden. Daar het zoowel bekend en
da:t AyasfontRin o~~Feld do beIte Vf!eI·lSlIÁl_

Nieuwveld. Bovendien lJ rJlee op de
niet meer een kunst ia., Er ,zijn
Leeuwkraal ; (6) Oadetttin, en (c) BalIronn.
Kralen, ea., en zij WerdtlD meestal t-"hn.iwill

brengen jaarlijb aaazu.plijke bednwren
bekend, bui~WOOD ~ bebouwil. '. VII_,'I51m OII4liêtJ._na
op dit eigend<Ïm, 01.:- I ' '~"""""

I'
(Al Het W OOIlb~ nn dell overledene

zijnde de! Eet Kamer eD
pensen, ombuis; PK A&mel~

(B) Een Groot Bu~ten Gebouw met 2
en 4 Slaap Kamers en andere ten &&m81~ •

(C) Woonhuis (be~Woonhnis van den IHeer J
Kamer, 8 Groote Slaap Kanters~ ,nO''''''''II,
onder anr,re een Smidswinke1, met

Kralen te veel om 0Pr te noemen. PracIftige'
zaailanden. De Wendam Is seker niet de JriCb't~·te
een beter een in dl)K.Jp Kolonie moet
men altijd op minsten!; honderd treden
zaailanden, Boom~en beplant met
kunnen met Fonteln'-Ofdamwater benat

, wil.'II.B.-Iur .,. D ,de C••
11....;..steenbmpl~1akte, groot 5,974 mprgen

het Th.eekloofpad, een Bente.Klas V eeplssts..
Wendam, en er word~ laarlijks honderden muuueu., I

IIl.-Theekloof, kroot 2,700 morgen '71 vie:rkálnte"
Theekloofpad, met Sterke Fonteinen en p~htige

IY.-Welgevonden,'Lot B, groot 1,461

V.-Acbt.erpla&t.l aliás Willowdeen, 'g~t lIa~[:mionl'eu.
VI.- Yisserskolk eegte, groot 998 morgen

, "
ERF TE FRA ~,"+.!-I:.;.a;;;v

Gedeelte van Erf No. 12 met een Ecrste-n.UI"'''''''UVJ~U
noemen eli een Groote stal.

! VEEDlE

HOOFD ONDERWIJZER
BENOODIGD oor tweede-

klas School. 8alaris £180. Ap-
plicaties ont, angen tot 14 Decem-
ber. Werkzaamheden te begin-
nen na de aanstaande vacantie.

. M. S. DAN EEL, V.D.M,
Calvinia.

BENOODIGD

E,EN OnderwijEeres op een
boerenplaats, om aan tien

(10) kinderen onderwijs te geven
in Engelsch en Hollandsch, en
Munek aan vier (4). .

Salaris (£~) veertig pond Stg.
per jaar met vrije Logies.

Werzaamheden moeten begin-
nen Januari, 1908.

Applicaties te worden gezonden
aan

JF M 'COETZER, "
Hartfield, Cathcart.

Somerset West Strand
Mnnicipal iteit,

KENNIS geschiedt hiermede, dat
een vergadering van Belasting-

betalers zal gehouden worden in
de Hofsaal, te ~ Somerset West
Strand. op Donderd ig, 6 Novem-
ber, 1902, om 2 uur in den namid-
dag, met het doel om: ,,
(1) De inziohten der belasting.

betalers te bekomen aangaande· de
welvoeglijkheid van een harde pad
of paden te maken van het Strand
in de richting van de De Beers
Brug en de lijn of lijnen te wordon
genomen:

(2) De inzichten der belasting-
betalers te bekomen aangaande de
w'e1vooglijkheid van zeker stuk
grond van den heer Denijssen te
'erlangen als een publieken [Spel-
grond; en .

(3) Besluiten te nemen
tende de inzichten van de
tingbetalers over genoemde
werpen.

bevat-
Belas-
ond-r-

J. J. :MICHAU,
Burgemeester,

Municipale Kantoor, .
Somerset West Strand,

29 October. 1902.

Het lIolDlaal ,CoIJege, . Iaapstad.
" Paarl,"

APPLICATIES' worden uitge-
noodigd van kandidaten -die

wenschen in Januari, aanstaande,
in het Normaal College opgenomen
te worden.

De volgende zijn verkiesbaar:
(I) Die het School Higer Ex-

amen gepasseerd hebben, en zoo
een booge plaats innamen dat Dien
kan verwachten dat zij in één jaar
kunnen Matriculeeren~ Zulke Stu-
denten zullen de gewone toelagen
ontvangen (mits zij' ondernemen om
onderwijs te zullen geven) terwijl
zij zich voor Matriculatie voorbe-
reiden en later ook: terwijl zij neh
voor het T. 3' Examen voorberei-
den;

(2) Die alreeds gematriculeerd
• zijn en wenschen voor het T. 3
Examen te wel ken;
(3) Die alreeds de T. 3 en Ma-

triculatie Examens gepasseerd heb-
ben en wenschen· voor het T. 2
Examen in te gaan.

Applikanten, die Kandidaten gepote "
zijn voor het School Higher Examen

• VIUl dit jaar, moeten een certificaat
van bun onderwijzer over hun be-
kwaamheid zenden. <-

Alle verdere bijzonderheden kun-
nen van den Rector bekomen wor- Post Bus 157.,
den, aan wien aanzoeken voor toe- Telegrammen:
lating dadelijk moeten gezonden ~-----_+_--~*----~_-...,........-
worden.

ten einde de
per Gallon op
spreken, als
verband met bO'V~lllst~l&Ilde.

HA....... ..., .... H&ID.

IIl'OOa1BCJO.ft'f~811'UAmeribansche ,Patente Rlertisteo,
Woratclar:a:nen.

Bij M, STRA.NDSTRA.AT,

JULIU. HORN 111Co.,
~AAPs~AD.

W sserlall. & Hardlek,
f '

Bl&&UDISSD BEZORGERS.

pEB8(Dn CIie ..... 1. ia .. T.raaal'lllia
lIIIl~e •. """, __:-Z:=~-~~~ ,-KIQ" Doodkis/a altiid 'voor;Q.d8.;



ABentsohappen in alle dorpen.

RIJV\""IELEN ..

.7Inl verso haft met erepisene v.ul-
.L cantseerde "Oltnoher " 'banden
en onze laatste uilsluitendf3. u~t7
vindingen. Prijs .LiJst "VriJ op
Aanzoek. !

" .

RUDGE-WHITWOR1H BEPER~
74. ADDERL~Y ST~AAT.

De Pianos, Orgels, en alle soorëen ....n Jlusiek Iutrumen
ten, door DA.RTER BN ZONEN verschaft, lijn bilt ,heele
land door b kend, al lIijn!ie, de Beste te$en de M tigste
PrijzeD.-Oe GrOO te Voorraad Losse en Gebondene Kusiek '(
in ZOlD-.bIIU. Ook Gramophones en Records.

- 3/ LIEDEREN en DANSMUZIEK van alie Na.ttes, bevattende 3/-
• de Volksliederen van de ~ewezene Republiek~n.

·:K;:»a.:.:-'Cie.... e:.1 ~O:.1eJa.
De eenige !genten ToorPiano. nrn.&rd1(d doorRonill'o1l,Eoke; Otto

Bluthnel', Schledmayer, ChaUen, Ohappell, Oollard, Gors en K.allmann
STEMMING en HERSTELLING: Ern Groote Stat Gooertiftcoorde lIa.nnen

ungehllUden die Bn!tendorpen gere~ld bezoeken.

KRAOHTIGSTE
'LoadeD,

btiDe b
lIChees-m.
aitpaf Ya_ ...
dri.lioieI

!
I

:. '1- '. .. .

. RIVIERE.wl PUTTEN·
BOORGATE' .. , Lood r

dat d r
ham ter,.Qa, ..
TU pial

tte)

- ·ORGE~LS. Ult' ' .

IJ DI lUUT.

BOln .AGtNUN V008 DE .Befl Orgel Co.
AeINT!N VOOR Mason& Hamlin Org~l •• J.Joyda' zenden hun. -ei~ ,

~ Opl8t~e1'8~ '.alle ~n
.Kolonie em. "Áelm.otor' I'
~0l1lJlflop ti richten ..

EENVOUDIG,
. STERK,

VERTROUWBAAR.
lQDS: Adderleystra.at, Kaapstad.

OATALOGUS en PRIJZEN vrij op aanvPQag.

"Transvalia ' Land Ouderzeekings en Ont-
giuniug van Mijnen Maatschappij, Bpkt,

----
~e1l1111 F.Jge~.i. ....g.

LoDd,
"White
wordt J
plijk'lI
elk.

• ULLER,

I

en raner.
Aan houders van GEWONE AANDEJLEN iu bovengenoemde maat-

scbeppij worden kennis g3geveu dat zij no hunne eertifioaten kunnen
omruilen voor nieuwe certificaten van £5, £50, of £100, nominale
waarde, uitgogeven door he Administratie Kantoor van Mijn-wa.arden.

Oorspronkelijko certificaten waarop de reductie van 25 per cent. nog
niet gestempeld is, moeten naar ond rataand adres gezonden worden,
met in structies of nieuwe certificaten, zoo als hierboven, vereisebt worden
in ruiling voor d) oude aandeelen. '

De Ageuten der" Transvalia" Land Onderzo kings en Mijn Ont-
ginnings Maatschappij, beperkt.

BAERVELDT & HEY BLOM, Bpkt.

,..ne Lood
ftD B
m.a.
door '

• lMcleo.

6vt. Snede I

i
LoD

I

o.o'Od
e

Stijl",
cl lacPost Bus 1005.

Johannesburg, 17 Oct., 1902_ .iland
·CI ee'
mark •
... rd.

BIEDT DI!l HUB

46, en 47, ~TRAHDSTRAAT, KAAPSTAD,
WEER TE KOOP liH :

Het Volkslied va.n den gewezen Z~d-
_.! Afl'ikaansohe Republiek, prijs 2/6 ;

Het Vo.1ksl1edvan den gewezen Oranje Vrij Laat. 2/0· (1) Mijn Ll\D~,
)(jjn Volk eo Taal, (2) Z id-A.frika, en (3) Afrik!lo'voor de Arr.i,aaudel'8-d~ Drie
Liederen tezamen 3/; ,

Het Lied vau christiaan de Wet, prijs 2/;
"Never Give Up" IJed, prij 2 ; Vaarwel, prijs 2/ ;

De" Boer Prisoner's Prayer," prij 2/; De Droom van den Boer, prijs 2/;
ltwut's 169 GezeischapsliedereD, Praohtig Gebonden, prijs 4/6.--_._' ,-----

SCHRIJF 0)[ EXKJULilEN Of KO ZELF NUR
R. MULLER~ 45, en 47, Strandstraat, KAAPSTAD.

DeeriD&' Jlacbju OUe.
7-ei8en. Siklte1en

TH VERSTER
Cold Storag and ~Supply Company,

LIMITED.

Direkte lmporteerders.
HOOFD .KANTOOR, 115 DANGSTRAAT, KAAPSTAD

--- ---'-.-_
Handelaars in Gevroren Produkten,

Levende Have, ! enz., enz.
'----:-----

Alle Bestellingen met Spoed Uitgevoerd.
RYNO J. VE~STER. BeStirderDirekteur.

EOHTE -SOLINDER ZWE~DSCHE STOVES

Va, ALLE Ro'O,"£, ZI". THA•• IN VOORRaAD,

N D1 geeue dan de "ECHTB."-------
Dele Kookkaohtil, Qj~ beidt' hout en steockool brandt, is zeer 'he-

minigand en uiterat geeobikt voor Zuid MrikaaDBchf' hehoéften.

d, Plant
KAAPSTAD_

J:o..,
, .
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