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BENOODIGD,
VOOR de .r te k I Publieke

School te' ODt,I?U,
1. Een geeertiftceerde .:\ -

sistent om School Hoo_.(.e 'Il a-'
trioulatie werk te ondernemen
Salaris £1 0 d aars t
uitzioht op verhooging.
II. Bene gecertificeerde ssis-

tente voor I tac}. IV. ~ waa.m om
onderwijs te g ven in TOJllc olfa, Verkooping van
Hollendsch, en . Naaldwerk tQt: .
Std. vn. Salaris £90 per jaar. ten Pakhuizen, Koren
Werbaamheden te worden aan-

vaard na ei K at V ie, Appli.
eatie met af hriften Tan certi-
ficaten en getuig hritten le wor-
den gezonden voor 15 ovember,
1902, aan

D . J. C. TRUTER,
Montagu.

,
1. V "-8rl'~ GO~DEREN.+16

straat v:oeger. be~oo:rende aan fen
gelellen ill de nabijbeid van Lady Grey ,"'.nou .. ,.

Deze Erven zijn uiterst gtlsfbilct
alle belant met Vrnohtboomen~BENOODIGD ' ~nd ~.ook bij~onder goed voo~ oassteenen.

. 10 een lijn met Breda; tra.at tot ~u
.' Een Onderwijzeres die in taat is overgenemeri ?oor de ~uDicipallteit en
underwijs te geven in Hollandsoh, er goede kaneen voor wlOstgevepcie d'l'h~Áltl,

Engelsoh, Muziek en Zingeo. Een 2.. LO E OOEDER~N.- . .
Afrikaander zal de voorkeur hebben. met kribben en stall'!, vroeger rmlrt
. Salari £40's jcars met vrije gebouwen, l Ploeg, 1 g,roote .

inwonine. Ooderwijs te worden afschortlngen,?5 ga~vaDlsohe
g "f kind ren eene hoeveilheid Vat1kens '...n'''~Q,n

gegeven aan Yl] .• I t Id K. h d <. d be- te vee om e11l6 en, om,
Werlt~aam e e~ "" ,wor en Plankaarten te zien ton

gonnen ID JanuarI, 1903. •
C. J. DE BEER, .-\. JJ. DE

Bloemhof. Paarl, 21 Oct., 1~02.
Private Post zak Alleman sfontei n,

omerset Oost.

c Malmesbury E:xecut6~am61 en
Voogdij en Brand Assura.ntie
Maat cha.ppiJ'.

KKNI 'C:EVIN9 AA;.~ CRElll1KUR":-l EN
DSBT1'EUIU!N.

lo den bood. 1 van wijlen ELBBRT
.._ ' [,(TeA BRRNBUDU Lo B ER, van

It ¥almesbury.
~I·.. -

.. Al degenen di iete van w lien aard
ook te vorderen heb van d811besenge-
melden Boedel geliev n d rvom opgave
te doen ten Kantore 'van de Ma...me.bury
EX8Cuteursk.a.me.r en Voog J en Brand
A!enrantie Maatacbappij, b.nnen ~ weken
van heden, en allen die da.a.raan iets ver-
IIChuldigd ujn gelieven hunne schalden
binnen dweIlden tijd te betalen, .

G. W. KOTZE,
sec::ret&ris

Executeur Teet-ament&ir,
~almQSbury, 27 Oct., 1902,
---- -- ._- ---
BENOODIGD.

EEI."'E GouvernBDt., voor e-n
plaats in dit distrikt wordt

door -den endergete kende gt··
vraagd. Kennis van Engelso~
Hollandsch, M.uziek: [Pianoforte)
en Zingen, een verei ch. .

Salaris £31.>' Pl·r j ;lT m,'! v rijt'
kost en inwoning.

G. S, CLO~'l'!!;,
Procureur, ens., Lady Grey,

distrikt Aliwal Noord.

BENOODIGD
EEN Onderwijz~r, ongehuwd,

voor een private boeren
school te Wonderheu'vtll, district
'Carnarvon.

salaris £36 pel jaar, vrije logies
en inwoning.
j Kennis van Holland oh en En-

gelsch vereischt., ,
Applioati zullen ingeweebt

worden door den ond 'rgeteekende
tot 30 November, ) 902.

J. J. STOFFBEltG,
P.K. Carnarvon

Simondium Publieke . ehool,
Groot nraken tem (Paarl).

Principaal ... A~ E. KUT
(vroeger Principaal V~ de 1 t

, •Klas Publieke School tt> Richmond] ',

LEERLINGEN or h n voorbe-
bereid voor "Elementary"

"School Hign r':, en •. at~icll:l&-
tion" "Exa.mens, alsook indien
vereisebt voor Onderwijzers en
Cievelen Dienst urnen.

Grondig onderwijs in Eng lsch
en Holleedsob gewaarborgd.

Kostleerlingen zullen van na de
Kerstf t V scantie ingenomen
worden.

VOOI' t.>rw u, euz., J'..... aanzoek
hij den Prwoi~.

BENOODIGD,':'~E}I;N~gecertifioeerde Onderwij-
zeres voor de- derde kj e

Publieke School e Ooncordia in
Montagu. Swans ~5 des jaars
benevens Husiekgelden "door de
Commissie vastg. teld. Werk·
zaamheden te worden aan vaard na
de Kerstv80anti. Kennis van
Hokandsch, Enge1scb, uwe en
Handwt!rk Doodt! kelijk. pplica-
LIft! met afschriften an c rtiticateD
en getuigschriften voor Iï OV W·
ber, 1902, te word n geeoedea aan

GERT BURGER; ,
¥.O. Conoordia,.......

, n~hoon'a'~ g~en 'K:i ..... :..... DIarII_.riJIIa ~~~ ... ..r._-... ~.. ~ .. ,r~
uitbreiding va hUDJle'bez.igheid
Ja.Illea tijd kuDlle.a beeteden a&a
onderret-kendea llIet inafa'uctiee ~1lJdjt.iri
op de plek, dadelijk: na, &ankoDlllti
gelegeD t~ Piquetberg Weg, lLailrDeltbwi'Y

1.' Lot. ~ 811 6, groot 100 x' 120 vt.
rieflijk woonh... beetaaade uit Zeveli lAailUr, l!I-~P ....
iIet h i. ilgoed gebouwd eo heelt 8811'
De grond vóór het huit i. JlnICJUilj[ WT.tll;JII.IIII~

(:D aDdere planten, Het
, Ja Malmeltlury.' '

(2.) Wagenhuis 811 .tal Ill .. acolDDJlilod:r.tie
(3.) Twee groote good" cebouwde Da.t.bmeD

',an baksteenen en ijzer, e~ speciaal nna....,.;,.ht
~el&&r: Amlex het 88n~ ~uia ÏJI
pakhuie kan veranderd wOrden meb
ouderaardsehe ta.Jdr die 4e;, bewoaen
kan op 1 December geno,mea worden, y&n "......1jflUI ...

n. E811 stuk gJ'CI1d.aijDde lot " annex b+v ... ~IIIl'd
wakende op Piquetberg- Weg. ' ,

m. Lot 9 a.m Piquet&erg Wer, ftoat ,Vll~iUIlJIljf,
x 14( ...~t wa.arop ,.tut eea koren llIofen. Het IPeOCmW,'UHO

, MACHiNE.a
De M-&chinerie beetut. uit 2 paar -,ier

.. Countersh&ft," kor811 en meel oplic~ten. (J!OJEIV""l>raJ. tiriiliI.i_
Machinerie ia een korten tijd geleden ~
paarden krach' Tangye olie engine llIet pOmp
klM orde, en de keeper b.n op den dag ~er vetJI:~I)UlII:t~llt

Naaat aan de Engine Kamer il ~en 8tel~ltelfoa't,e.HWlIUUi:Lit
wordt Olll de Engine koud te houden. !.

rv. Lot. 10 en -11 aanvenlen.~e Lat. 9,
llIaien front op de uitspanning, en aijn k_baar

Verre~ met da.t de verkooping plaat. 'rind"

OP VRIJDAG.,
Ha aDkomst van den morgen trein.·

Billijke termen van betaling

..~w. .iemtaril :

Aa,.,
I

De ondergeteekenden begunstig~ door
sijne Koeien uit de hand v~rkocbt

DONDEBDAU
ve1;pen

I OM t ~1.

D. J. Sohneider, die
publiek doen I

apft., De
Ii:rteD van aué aijden
de Villien, Z.JarWlei,

, , _ . f

pomp wil h,bben ~~jg:' .
'i\Ddere. . ,

"el~kooDEIIl'ooit Cl Suawaonit ....,rl .
middui tegen no~ iD .\..u.
n?OOi~'8IJpréiliOlD~ om .

","., ..n.

,TB()()1I HANDELS ){ll'l'SOHAPPLT. BEPERKT,

STEaDT"_OOll.

,-

RUDqE~
RIJ

. : , , _ ..
, .

................. , .
I

ZIJN.V,
oan

en onze
vindin
Aansos
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AFDEELI~GSRAA.D.
PBJNS ALBERT.

gster

..."" b......~ mot
geen enlusteu
'eu vele gt'YIt!ll'"
..., t..ehter, eeui-r-
de trospeu dit"
uden wcrdoo,

.... uur de-
Zij .....ren.

...at ruwen
n., dal ,.ij niet
oa et'Il zaker

bun gedrag

,Gewone maanrl4lljjlucbe 'f8riaderiDJ, ;elloo-'
den op 10 Oet, 1902. . .

T"genwoordilr :-0. h.eeren Jam" !PonI. n.e
e., R.M (TOOTtitter). J R LIltii" A G Bern
hurlt .• n J~eph le Gron e. '. I

De uotnlen Ileleull en goedge&enrd~
Znrtbe"ll Pu.-D~ YOO"it! r welde dat bii

'den pu géill pekteerd had nei na del! wegen;
beh_he seer nat "OR bjjin goed .. ord'.

Heiringapoort.-L·d Berab rdt detldto meê,
tlat alecht good.e:eltea wan delen "eg ie dNl
laataten tijd rn onle ,ebracM ware~ wBgllna
de regeas nn oa"'ngl. daar de "erklied,n Rlech~
"p mmil(4 pl .. lMeo I!()od"'n werfJe .. Verder
.of de be r B..rnbardt te kennen, d ..~ srbeiders
• r acb_uaclt ziin. en dat AiibilDmlillon aan de
nif>uwe lijn tu;oseb ..n Oud'aboorn eb Willow·
mor. w.rbn, waar Iii hecser hebUi~ kriilfen,
en dat 'ii !:ebeelemaal weig.re_iI om • werken,
!wejj men bna 3. per .bg betaalt. n beeloot
dus om arbeiders hl bekomen 0111 et we,k
klur te make a & t•.het.I;m.

Klaanlroemw.g.-LiJ Btlrilb_rdt ripporteo>f.
de. dat den "eg in vrij goede orde 11'+ heb. I....
. de borat"enoe moren en beach"rll'ienqe klippen
'ao dell Intler,," kant ."a Iuidoll~ber!{, die
Ilrootelijks bfllcb&djgd werden door d. milibire
".g9t.s die er eenige dqpn gcledea ldoortrck-
ken i'

Lid 1..9 Onnge milt kIe un dd d~ regeerinll
UD deu nad compen atie beboor ~I te !lenn
woor de schade weroornlkt door d~ mibtsire
"'jlen De ..oonntter .reel!de, d t men te
• rgeef om compen atle bij de relle,erinll &00
.. nkloppen in dat ll'evaL Verdel'''.1 ~ii,dat bij
UD pteu trU over die weg li te gun o,",,' ...eDige
dsgeu, eo dan 100 bU zelf kunnen zien b~"eeJ
schade aaagebracht was door de militaire wlgea.
un 'diea 11'.. ". I

"" Drooge Kloof Weg.-De heer Ren!b.rdt lel,
W • dat men niets aan diea weg ba'l konnea dll~1i

,wellenl geb" .. un arbeiders.
Hoofdwpg YIn Prins Albert nasr Prl I

AlberhrPjf Statie.-De wooraitter zei, dat bij
met zij u riiwiel dien weg iflillAa Wil, ea dat bli
in leer lI~de orde "'~I. I .j

Blokhai "pq6richt nabij mijlate...h 291 .,an Dri ..
deXupache Gouvern mellt .poorwegqo, gelcgen ër~'
op bet eille,,,iom :"K , d.r. rxsd, u••
. Eea brief- Yla h~~ eRE hntoor, Worceater,
"sro geleIen m~t betre ... illg tot bo"eogeno.lIld
blokhuie, m.. ldeade da~ dl! re .enlll .. n plan
"" bet blokbuis t~ h.ttn ltaan, ea ..ra eade of
d. raad bereid was dell': irond "urop . bet itoDd
te .. rburcn envgep "elkeo pfijs. Aln den
aecntaria wud 1f.lllY· tinar b,t. C:a E kantoor,
WorOl'SWor,t. acbrjj •• o, dat de raad ~eD grond
aiet koa werboreu, waarop be' blo.huia lta~LJ
daar da grond .erbaurd 11'81 JI&JI den beer G M.
~b.ee, ... u FrIII8rburg"8IJ, en dat. d.ze dur
om de Mni~_t8 persoon tban" .... di. recht b.d
den grond \'erd r ~ T"rbareu, totda zijo .ba ur
tiJd sou .ernlldn. • ...

R:etrallei .cbut.-Bed~killi .,an J:lItm'eea-
ta~ ,

Eea brief W6rd !lel"aeu nn de beerP N
&&.oa. jr, I!ebulmeeM.r ... n bov+geooemd
ocbot, .U~bedankiag iadieaende. DeL~aaki ...
werd 1lI0g6Domen. en daar Ipgdii~prtijd Ma
aanzoek Ot.tvOD!(eU "'IJ 1'1In deo beef. J J .N."
J lO,1'&aFlorialt.rul, om .. n ecbnl aJaaar 0"'.
ricbt ta .riigen, en dur dese plaat. i de:wlfd .•
wijk .Ia RietTaHei il, weM be.loten b,t !OCbo!te
Riet...Jleiwe, te dOIlD,ea eeo ach t 9P te ricb·
teo op de plaata Floriakr.al, seoals "oor aaa_k
gedaaa, en dat do baar 'IIU liet lébat per po
br lie Teiling te. LaiaV"llrg RI ...r!roeM wor·
den. " ., .

De KCretaria .. erd be.ohlO de noodiae kellDia
te neo wol ena ctia 1-67 "ao·akte 40 n
'1899, 'laa de atwHlri1II wo genoeuide deeleu .
den weg. ' . '

met de ~iDl Albert Afdeeling Hoofdweg.'-MeiriD,.
Er poort nllr Ilrena nn afdeeling Beaofort W"t ..

lDII3r EeD brief .aa bet kantoor flo den boofdill·
, an den' .pekteur wao poblieke wH')fen, KMI' l..t, lflClat.

t6 II, re den ~ta.t 'lP ooWeogeDoe..cle __ le'
1'&ni n we~ io dMe _!dtl8JiD!I werd p}.en, .D
ook .... rapport YaJl IleL kantoor ..ao deu dis-
triku inspekteur YlIII publieke werk,.., Oadta
boorn, gedatl!'lrd 19 Ib,&allwjjsead. d. defecwn
in I»nngeuoearde IeeUe ..an ·d.en "er,.a ."a-
pude d.e ndach"t 0. defecteD áaDfebaald
.orden geDotMrd.
Maulen..-Etta rapport werd geJeaAlD YSII dr

P 0 Lattig .." Jd ... d.. dd .fteI8U lIe.. JI84 "'an
ma:r..1 :P lijn 'l'oor"lJ'Ial,len op de plaaia Friacb·
gewaagd, reduund. de l11&&111eo .A...gu.~ en
Sept.Olber.

Rapport genoteerd. •, 'De eecrefatÏil d~ed aanlOék _ 8"eO • drokpen
woor bet kantoor eo 80D tel!~ "oor opd uer.Bol:
IIOU1l'. De rel.ri! "." Ibtrol~l bo ...ea _ .noem·
de te beateUen. .

B« loten de b,ijk r kp-ciD nn d a raad o.er
te nem n "ao d~ Ood·.boom ta. naar deo
pin lliken ilk der andanI bank.

ReblDio e...ge Jd :- .
L Leorin. IU .£3! 14 0
J A 0 Koort. 1 6 0
Batig a'do, k.iuat.es 141 hj 9
t;i~aye ... 86 11 •

, BaIlo. ill Bank 81 14 S
·'ptciaJ. vfrgaderiag nu den raad aeboudeL

8p 10 Oe] ....bar, 19u2, len einde een ",egbeJa.ting
op le laggen .,oor ti u di.uat nn het jaar 1902
-1903.

De wCl'Jrr.ilh;r la. de k~llli.tl:eTiaa do verpde
tin bjjoenr peode. IIn lid Le Grallie Itelde
woor, g eeond rd lid Lutlig -en aangeno_
dal een "I'gbela rin ... 0 ~d il) bfl.£ oPlf8lead
"or;'e op all ei eodommen iD het distrikt dur
_an onderworpen, ('0 d"t een-sesde .aa geDoem·
d betuLin;t li I lijn .,oor boord"'aCUl,.n Tijf
, ade ..oor lak.,..~geD. en dat del.lfe ui ..... al-
leo eli betulbaar 'Un op 20 Nov, lOO•.

lIAIIk na ~ • "'-')IJ 8trIteD
- KllPSTAD.
9 Ootober, 1Q.

Komen Aanloopen.
OP den 19de.a cleIer op de_p~

VaD den ~keDde, 1
swart Menie Bse( De ei~-
......¥n .ula terug bekpmen,
..ol bciMlende aUe koeten ook nil
due adyerteDtie. Inelien Di~ ge:.
IOit biD.Dft aM WekeD no af ldeMll
datum sal delfJlft ~nd
~r.n door den ondel'gdjeeunde

I .yoor de koet.ll.

J~OI..A.. R. n. BLKRK,
Welte"~d n aHaa Wit.kei, I

Paardebt9rg, 27 October. 19q2•

rede

,

HIe,
Sikkelen

,Gereed-
G. W. STEYTL&R,

~ria.

"CUtrll 1IIN1l1111I,"
_80JDDtBft WET STBAKD.:

i
De oDderge~ende maakt ~

het geë ..rd publiek bekend, d&.t hi]
nc,yengenoemd Drg1ee Ruis heeft
oYergeoomen yaa -af den 3den De-
eember, 1902. I .

Nieu,", en goede bebandeling ge-
waarborgd.

3, Rarmoru1l.1D.8
n van musi_-
leveren daD

. ter wereld ell,

Marldi A".nMn.
¥enige Vnchta qt Proclukia lilt'
• DUtoeVlrUolft nllIIllUI bide
.. &tto.entie~n'n.qa.·

dAOEUJK 'i' AFREl(£ rtINCJ.

TENTOON TELLI.NG.-Op _ "er"a·
d rin, WIJl leden "IJI het COIIIjte wae b.l
St.llenbo..cb. LaDdbollw Genoofllc!b:lp, op d.D
!9 !Alndezer ,ebonden, w,erd b.lotan om op.
Dooderdq,29 Januari, 1903, em aJPm_ae
f'.too~lIi", 'l"1li ""'Die b.... , "'MIclttell
1110811180, . lIS, t. tellenhoeeb '- hoa~8lJ.

EEN oorr.poodeu. acbrijfi ODII tbc lI.paar
"ekea IfIl,tedCD Ef'B Aberdeenwa, YUf reb.ll.1J ~11
8';n der. te r8l'1t~.tODden .,oor bet bol aldaar
woor b.t drIjC8Jl .au .,ilt. en rood. botd b -n-
d.n. ~ii",uden ,8ITnI8i_d o.,d.r .. eii_ lO,
k~ 27, I 2; da. bet dracen "0 die boeo
andea wrede koa ..eotoord bebbeo .dl., wÏJ.let·
ommaodlu' Scheepers wit <lro<~ en s' tr.q.
n k:Ollnll~ndaal Ha1&n. 'iif.raob.t rood droeg d
wee fill" de geun .... rd. rood. hoed baIld oor

dl'llfera. A Prewriua en Job Smitb, ..-ieG.£3 men.
elk betalen en.,ri de ",it bud d~a mOl8MO .
A en J MOIII~rv Mk .£3 elk opdolr.bn •• B bQbnlHlI'e'IJlIII:
o.nlela 6t, tel'Yijl C }lOlIIherv b.et plak bad

• Ylil af te kollMD. Zou 18811,"
.. ari of b1aauw bud om du laÓtId
.. el MO. beboe' banen .wordeD?-

Gt.~ B&1a, II.U-
bn III Bel Iph,

Bij ... 8TB..Uf08't.BA

Julius Horn &. Co.
'LUPSrAD

-r beeft eerste
1r . stemmen Jl

van alle l!IOOI'teD
-nten, •
.ler -roert ook
"den uit. war
ll'-
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Hie.
Bikkelen

,E..

~van K&4p8tad
u betere PUiOS
'. Harmoniums
n vanm~;'
leveren dan
LAr wereld ell

T heeIt éerst.e
lr stemmen en
.an alle eIoorieD.
filen.
Ier Toert ook
'den uit ~
Z.

,
Imer i. ala'Ac-'

.;t:Steld te ~.

. SCHULlI'Z.
S.CntaN,

door .. D., .......
Ku, 0 ..

OVERZEESCH...........
..-1ijtIMid ........... _...,. W ...
iliet:,.t oacMrJrjjl i. • "ij.nllltre ....
d.. cte ~ ... YOCII'beII •• dder UteD

•• U opn.btitl, p.~ &.a &iel .
par$jj w.. 1"_ ..... ._b1jplll,_ _ , ..
ha rl ..Ndic debat werd bet ..... ..__, 4GU1
-.._ ..K211.............. .

----- I ...............................

E•• a.....ch••• r.ldk.bel.

IU Ooi-(B uw)-Wed. iler MIl
I'I.D o.er de 28 ltolollllllGII met eer·

GII bel'o.rderiolfen I'oor deo Z. .un.
baMcb. oorJor. Hoop ridderordllll .wordeo
UIl lord Mdbu ea geo rul lir J. D. P.
Prlllcb toegekead, " lite lea te, &oo",e1 all lir
lam Ha ihoo, tot hilt. reD rul u b... t>rd rd.
Brigadi r reu raaJ. Ilr E. W:lOd eu Plumer
en kol. It..te"icb aVo n raal m joor e"or·
den "elk.e Iutllt. til I hoor ir aan air E. D.
Bra'baDt ~II. air J. G. Dartoell u toe It ad,
• Ilik ook die fta lait.· kol oei aan m.joor
hinaecker.ltol. Tbora ycrofllabr ... el-k hmel,

generaal majoor W. Iti~b n I' en kol D.mao'
alia e. b. ge"ord a. V.a bet miDuleri • q
oorlog "onh b.ricM da' de b a J. P. Fib-
paUiGt UI Geo. FUT&!' ridd. I' a lieD wordea.

De .. re .......... I.

_.
Load~ 1No ..-( Beater).-:-I.D aD•.-d·Mq

MIl upatati •• U lod»QhlJ Iedea ... be' ~
hail 0.. d. sri."" der ladiira iD Z. Afrika,
.00,.1 in 1')-aDlqa! .a Traaaoraaje, yeft Jorj
Georp HamilcoD, lDinilier ... Iudiaebe __ •
g -rt dal .. a •__ h . «deJ: hereroa .. a !liet
belrekJriIljf tot lndie,. iD Z. Afrih beootd
""ra. De Iodien baddea billjjke UDlprUk op
bete,. heh'llldelial, lDUl' gedold eo taal w_
noodir· .
. He' aatwoord nD lord GlÓt'ie lbmiJtrul eo

d. d pa tie der llUiiaobe parle .. eataled.a. "..
ia buitenge"one aterke bewoordiD(eoj ea ..
eeu toeIpelinr op bei beaigeu fta koeIlOl in de
IDikerplaDtudj.· een d.rJreIilk werk .eid~ bjj:
"Wij .ilJea oDfU"l. dreigelDellt. beQlU,
mur bet u eea enlatire .-nag of d. UleeriDg
,een "etteljjke middelen uI uaweodeo OlDaan
den a&D~r .&4 arbeide,. perk to .tellen.

Londea, 31 Oe, (Recter)-De heer Cb m·
berlaia uI aiia p'rticaliere aecretariueo, lord
Monltbreue 84 deo b... r a. . Ju.", !liet boa
aaai.",at, deo heer ,J. W 11800, op a'ia rei. Daar
Z. AfrlIl' m.an.meD.' De Iuui-er ''Good Hope"
UJ tar beecbikking werJ a" teld op Jl No.,
eo' de mioUter wordt nr".cbt op d"a JMea op
reia te ,aen.

LonIR ........ '.
Loodeo, 1 No.-(Reat.er)-Lo d Roaebery

heeft eeD openbare .er~eri~i bed~D ealDid~.g
t. Ediobarg la •• rbabd met de hberal.e Lige
toel' preken, ea ia aij'l' n:de I(e&egd d • hij bot
denkbe.1d UD .ea eonf rentie na liberale uo·
.oefdert toejau:bte, en aijo bed so. doea OlD·£41
te Idea aelakkea. ZUn 10rdlOh.jj bt-IOhreef de
·f!'ed~.oo,,,aardea .1. edelmoedig, .. ur .oegde
r bij d.t m.n Daar politiek aan ,. h.odeld heb·

ben, had mea m er geld geg6.en .001' bet op
rieo" bepalen en ia orde brenge dee leodl.
HU .erb u«de sieb oy r de reis •• n den beer
Cb"mbllrlaiu r.aar Z Afrika. W.t Ierland be·
trof lei fe h:1 d.t geen der .oorst.all 0 die "oor
bei opriehseo -au een oUlfb."kelijk parlemeot
.oor be' laod;o o ... r"sglDg kall .. ordeo geno-
meu. Er wae, sei le bW,geen vooruiteicht om
in de ou~ttI toel",mlt een hlle .... 1 p'\rlem9Dt ·te
'bekomeo, maar b~i N""castle pr"\lramma !DONt
men I.t.aa .. Ilea. Voorta maakte bli u"OIer·
kiag a op de ugeerin~ om bMI' gebrek a a
praktische bek"aambeid, vooral ".t bet minis-
terie nD ourlog betl'of, w,oar bij geoeraal Kit'
cheaer I ~ bot bo fd .aa "ilde.

Leod.D 2 No.-(Reuter)-OtlioieeJ word I
aaD,eknadigd dat d. heer' Chamberlaia aan
boord TaD de kruj r "Gilod Bops" O. r II &

reUen eo te Durban aaD wal aal ,(UD. Hee
Imart den miau.t.er no koloaiea dat aua tiid
bem aie' toelateo aal Rllod i te '>eaoelL a. •

(He,a ..tfde beriobt 18 00, ie I .• roet( r op
'41"1 der drakpernereeui(lDg door Beater
lesooden.)

".p••.
Loeden, 31 Oet.-(Rsot r)-Het Japaaaebe

kabiDet heeft eea plan • a uitbrei liD~ der
aeheep8macbt aatilf600mea d.t een jurlijhcb •
uitpaf ua 16i mlJ1ioeo.oo rien jaren achrer-
een .er..,iacbt, lID Str kken zal tol deo bou" YaD
drie haielChepea ea yijf Icraiaera.

E•• f ...... _I. ~•• b.... nkln•.

Londen 2 Nb..-(Reuter) -Er wordt bericht
.j t lord i):olkeitb, m.p. .oor Bcsbcrgbshire,
aan hei einde der teqeowoordige par)cmeo!axH·
tiog .oor IUD plutl ala lD.p. aal bedaakec.

Londea 31 Oet-(Reoler'-Het f_tmaal
·d.t de U'OiODilli.ah Vere."lgiog te Birmiog·
ham ter eere n.u den h~r Cbamberl.in KI
genD, .. ordt op 14 lio". gebouden. 1\lea is
na pl'D OlD la .arband er me! een fakkelop-
tocht te hoadea. KoI•••• rk.taklnu·

Londen 3 NOT - (Roule.)-O'- Pransehe
mijn.eige~B\ra -bebbeo er in bewilligd om buo
geschil door een IICbeid~lIereobt te laten uitwi
kea ..

Koffl .

Londen,31 Oet-(Beoter)-De koffie .!reek
la Ga.temal. liilt aueo .oet oader nad eo
&aCh. "eveDe een .alkanieche nub ntiDg bij
SaD*- :Maria; en ie .41 b ad me' die uitbanti"a
bebbea "olg.al bericbt out Heod lIroote rer-
Ii.aea pluu gehad.

a...... n•• ·v.rkl.zln •••.

Londen, 3 No.-(Reul.er)-De ~e!Deeote-
,erkie.iagen in Eug.daad OD W.lllll hebben
'rooral g.jraaid om d. ooder"ijewet. De Iibe-
r len hebbeo a3. de cooserntio"eo 32, de
arbeid-partij 24 zetel. l(e"o:lOeo.

E.n v.rkoop.

Lool~n. SI Oot-(Reuler)-De kooPltrU' der
"Wbit~ Sta,' 1110do r d. Mu.g.n IICh~.p.tr.tll
"or lt b-r.eh .£ I°ó9'J,' '6 bedr'l(eo te b b·...D.
K··luk.,a."dtl w~l I J,'li)U u"d~d· n 'alJ .£ I,O(} I
.Jl.

Chin•.

Londen, 3 Nllv-(R'ater)-Ale gevolg d~r
.",toollen nn sit E "tow, Britsche !teuDt 10
Ohine, Ï3 een edict oit;evaardigd teO ethkte dl!
of.. milif.ir b :l!DbkD' die bij tand wélierd~o
uo de in die pr.wineien t:ium.an .ermoord.
&60-teliogeo, boa koppen moesten "ilrliezen.
VerlCb"k1~n ambtenaren, daarooder de prefekt,
hebbeo bUD ambten verloreo, eo .odere lijO '
.erb· nnen,

"od••.
Londen, 31 Oet-(R-ulllr)-De ... rbu sn z

YaQ R ,amaui..,bil J..dea our Am""ka ti 0:'
Di.a" begoDDeu. Vi.,. hoederd 'ija dese , ", ek
door Weeaea aegua, meereadede ambaobtl'
Iied.D.

Loadea, 31 Oct-(R.eut.ar)-EeD ~ebee~ Bri .
ache tel. raaf' kab,,) • a Groo~ BnUanJ8 door
Oen.da Dur Aattr.he is mea jaiat be,!oaDeo te
besigea. V.ocoan, tot F.lnolD~ eil nd, iD den
SlilI.D Oe~o, la de lija 3,660 mijleo uog, eo
de Ilag..te soed r afbrekiog der gebeeie werel~:
Van FolDaing ila"d at delijo ~"er d ~'JI
• iludea a ,r Brt.b,.ne, e" de KoalUg Oar.10I(
de .. rat.. b JOdJlCb.p er l,nllS ~r"lJl bO t.. N .....
markel will, .. ur bem offic,eele g..llIk"oollCbea
werd eo ~bracbt.

L~Dd 0, 3 Nuv-(R~nl.,.)-Et>n dt'lDI)I~s'rattei
vao led .. o :Ier ruern di" 'a~ Zui i A
teruggekeerd, ia g isteren in' HyJe .P.rk
den, eo men be-l >ol yaD de reaeenog
Qiacben. Wordeo de ft'ie~ea die sij
Diet ait deo we~ "I!rqimd, dan ecuden •
de midd lpu" ~n uo r.craitoering marscb
ten eicd- b,·t TI'emtee,o'1 te Ilele'tea .

It"'mm~od.at Vlljoen beef tee ~ra&f
ae!!Cbr"ru", ,un dien ton voor deo oorlog i
So rralilaud aanbiedende. j hb<ek~,o,",":,t:!aa,rIK(:b6.... g."w''''e',

I

!A a. KAAPKOLO lE.
Lelldua, 31 Oet - (&.ater)-Rea~r'1 eer-

rwp-')adeal te OODl"'ItiDopel .eroeemt d., het
,ebearde io bet .cbt.erl.od na Aden oaar
.iacb I_bikr·it:

Looden, !i No. (a.nkr)-Het bericht dd de
pe "Jla,,,," bet BJitache llebi--'<lom A.ten
ID or le ja, IS .00 b &l' i, ".Dt je Britsche .mb a
Md. te Co~I.. illi"o",,1 b...,ft "e""i~..rd &~keretea D.oorateUea der Por ... uo te a.mea.

Lood.a, 2 Nay -(Reater) - .Hel lleacnil
toaech.a Tarkije eo Groot Brlt""J' 10 de u k
ftJI A.tl.u il 00 Daar behoorea Eeechih -~u
a&DaaIltaliaanaebe ka aoa.nbooteD b 'bbt'n b t
.iJ&Dd \ltdi in d.. R->Od. Z..e gllh<Jmb.rd rd,
daar de rarlaacbe ay rb~id ai .od b~d ·,'tI
_nof io d. Ilali .. lIICh I b o.L&d ()abla"
ppJeead ... Itn1fun. .

Londen,3 Nay -la.,,)I~r)-D. P·,rte heef,
I&I1dooood•• n tructie ,,~e.ea. Y()l)rb..t t.a' ug·
keeren der Turkeche t,o ·",,0 ui~ fie o'lll'rek"o
.... Aden, .0 men b choo", d. &&<lk .Ia af"e-
dau.

Wol.

MO'lelb •• i. 31 O.t-(Renter)-Oe
ache .. olverko<lplag ,bmd beden hier
pncbti/e prijzen • .,...lea geml'kt ..
,,_haa deed lid. Per pond ; vet,,019.of;
.. !lea llD!!,orah.u S, 4 9 I; do bokJ0.8
Z er Ilroote opkum8L; hoeveelb id IIrooter
.ed.rt jar D; b aQig~tI,d aÏtatskeod en
-liegiDI( sche-p, .

Het .. eder "J. eebt-r k.-,u I en nat.
altolarlijlr geDeeeheeren, ea,

geaee heer., i door aijD nri ea
1J''''.'''um.,u ..erd a de, pp'0ea miD er, do,h

. IU I .eer ter ag. ~oeD
Ik bo"rdtr nri het aondethoge

beer li F Gj,bboal, ... n de Purl,
geot&en' "UYlU eru.t:iee
. ~et gemaik' no dr

pills ,.OO~ pale people, eo i.k
1>e.~.ool\iC." pill"r; te p'obeereo) eo b lion toeD'

te gebruiken. 'Na IOOwat drie
gebruikt le he&beD, ge.oelde ik .eel
a"8en geoome!a te hebben, wu ik
oDlsl.gen ,,~a.1 d. PUllec, mijn

.. t"ru'~, komeD '.0 ik "U ~lte .... 1
eo ben Z'O(l gebl .. ~ .. dert." Eic4.ljjk·

Bliga.ut r;ij. berei J"illigb.id
~elaOllm(le feitea.te "t.n beuad ltellen,

.ndero ljjder. j ea bet ua
"ordon d bet ,.tola.aU on

Uq,IJ8,DU4~U.nd.ero gead u periODen be"ijlt
0'410 goad _ija .1. eea midd.~ .oor"..?~~~;~'"erlammiug,[ bloédal'llloed" 8L

V Jeyer IJ " .. J, ltena" ia bf.ar "'OIlier
.erauderink, de .Iecbte , .. ol ge a

eD joll •• aaa, al.meel. d.
"roa" 0 en m.~j. ,?ader-

tiin, 100.1. ong.regalbed~ hUlterie,
Zaid·Afrik. worilea due 'pillea
ta io bottels ~oder nekkeD, ,erold'

, met ..<)Ilea Dum 'I' OPt:
pilh fa' pale p~pl.. Zij lijil

.lIe wiDk,here, eo ook :direkt
. M.edicijDea MutacbaPPii.

Lllll.llllltratl\'-..... ~'a.... , die .. ~ttell Joor J7
.naar "Dig dr. : tee IlIUidto

'oraeaden.-.t4tlt. ~ I. I

E.n IOJ.I.n-.I.ch.
\ .....

V rij' ·WII. 31 Oct--( R~,)ler ~- NBq .e.r'IIC[181(len
ma",ab '.·P'I.'I .~n k 'mID lad.ot Y.n Z,i)'.
IDI~d" b~bbe" zich o'l!rg'lleyoo. It •• de
heet ia rie ~rad zoo .. el.ls buite!1lf in het
t- be..rllCb . Beo "p.ab"re v-r
ga rea uori I Il pmlest.ae·,1 ~gtm de
.. a "np !Dpn de "et to be,,~"'ng der
buf', PD geYr~.1 dal m~a .~rl .... ;4~,.~"_
loyal.n Ile..en zal, tea ciode zij baD
mag eD beboudeo.

_I 8••n.u".ld ... ~

Lood li, 1 No.-(lka1.er)-H1~ r.,."ltaat der
M..lbourlle D~rbey "p h..d"o .... Ahaad.ace
1, G ......, Seot 2, Rleaaai 3.

,
iQueeD.to.D, 31. Oc'-(Renter)-Eeo ope .. ·

bar. y rglderinlf .... rd hier gi. rea Ita <I
geboud ..o om de opricbtiag .. a eea beboqtliJlr
Ifedeak~ken te QU88VAtO"o op te ricbt"n 1.000r
de in deo O'>rlog geeo.a.eldoo. EOD ,terk
comité werd uO~Nteld. Mea "'gt dat d bil'
Abe Bailey bi rtoe .£50 aal bjjdrlg~o. j IaOIdet.. .... I' '.
K W Tn .. o, 31 Oet-(Reater)-H~ ~e

Royal Berks.hire ~eeimeDt, bier .ol1lC~ei4eo
"roa ia garDlISOI!lI, lA bedea morIleD our I!1rYpt.e
nrtrokkoa, om te Aleuodrië iD garniz~ le
I~geo. De maoaclaappen ODt,iagen eeD b. te·
lijk .fecbeid. I

Mo••• lb•• 1.

st ...boo••••
Loodeo, J Nb.-{R.a r' -Ds "Norm D" i.

hede a morgea te 6 are le oatblllDpton uDge·
kom.o.

W..... rec'orsv.rkJezJ.,.

Loodee, 1 No.-{lh~ter)- ir ~bert Fia·
J.y, EOilelead'. proc'trear "eD~raal, lA tot I"rd
I'eCtl>r der EdiabDr¥f!Cb .. unÏ'1·er.i",it geknzea,
me' lJli Iwmmea &egen 621 op air E. Grey
aitg.bracht.

D." Uspoorweg.
l'tlOll'lelb'l.i, I Fo.-{Reater)-EeD .teqm . t

la aan deo ial{ ag dor Baai met iets in met ,at
na r eea dr'i"ead du IjjIrt. D triad:i. naa
l"lr n, 1'0 dolr mea .ermo.dt dd de tr ik~bel
IIl1brokeD is, il de .Ieepstoomboot St. BI~
te ge moet geg"!). ' ,___ jl

E.n v.lscb ,.,..011.. I
--- • J'

Be.nfort Weoi, 1 NoY"':(R ut.er)-Eris ~eea
((Tont{ .oer bet bericht dat ..ioh no h,erjYef.'
Ipreid beefS .1•• 111er gebrek ilO brah.-flio.!lt,
eo al. wal'f'O d. b"kkel'!l bierom- Y.lDp .n~lliaa.
"erk te lt keD. lo wel onderricllie Ja' a
"."t mea aietl •• a de .... k, .0 .Leekt med on
draak met bet gerucbt . I !

Op.clludd .... In VrlJb.r~. I .
"rjjborg, 1 No.-(R~ut.r)-Eea J,ëeliigtie

.erklarinl( u -lOOI'eea joagea blllDke ~gedielldy
ten effekte d., de boeren ,Ia de g'lasea op
heD , .. aard hadden, ea dat aUD terqaa-
wern gered _, hebbeode lkogel
door aijo h'Mld eo MD aadereD ~eJ
It8kreg a. Er beenebt biero""r
acbaddjog, . daar bet geb arde
Z b.d iD ·d. buurt .aa Van
acbooD er geea am"uaing iJ d t
.. n m I de ualt le mabD beeft
La r.-Uit hetl!een IDIO .er'D<MJml

de eehietgeechiedeai. uli
dail kere December, eeD
d~n. di. goed. di IlAteo
leden d r Irol. .er'd.~liglnl[!rm.eIll,
'" en be 11.leid-Je oaar
bara, eo dat toe.o bij bij Tet'blan(:be
d. lf"Io a k"lID, nabij de
ko_ado ia !aier ~ tw~ •.
"nrijden, eo de .. tarel·die IJ.
uoepu .nena.an het ........
o.wo?rdde bij. Verder uoepa

Loaden, I No.-(B.eater)-Art. 8 .U de har was, ea agn .lotwoord ".. a.t
ond_jja,,~ -.a YilOwaar de m_t.e Itrjjd reed. De beterea' ....... jjderd D
o... r wu ID de beeJe we . met 165 t pa elkea kant .aD d D we ,eo to.ri
ii ...._ door ~ Jacerliail..,qeJ!olDeo,.na de plek Ir ... m "rd bO begroet .et t__ '. ."-_,,,__
eeD t YA .. ft dapD. n. ,....nD, """"11 d. eeae du -lI1deltkDop ~kie -'''-'''''r
beeft h "'"' • .D4._ ... er op ~o· and.re d r Ign hoed ,io,. Bil ,.Ut bet
men l II d. IUd." fn pI ?In d t 11 ,.10 '. eu . hl! baitea _01 tu :rDfiJ _.." .. -.

. ~I',

T.o ""a. ). N·J.-(Rea. r)-De reil .. nil
b ~f, 1Inaal g""tli :erd d. oo·.e, aJie .0 'I' d~a
S.·I.t! I" JOt., te erk-Qal)rI, of ....ul«d yorplich-
llaa ouder di" CvOCo' i- I. o. ,.rd ...a. -oua dat er "enige drukfoutj8n sOo

bet •• "'.g der CODcertóa te ~teJlea-
",.noor de d'nlk~.r'edE· nl .D

1IC~'rut.er,de' heer W nn OOIteo, ._~
I(elroa.oeo moet "ordea: De !aug·

,.e:rIlUI~tD.11[rindt meaï~ d~ siq: ".~p
U"aobtli . . •• j bet 'mqelt lIJD:
&eo·a".cblil( op ea "lier bjtwegi;rllt .aa
acbooderL" Een aodu foul II/WW et.1&4, iD de pl •• t. ••0 ti lIDar' " .ia deo
"De ridderlijke sla -eo d. bia*oriacJa.

lcaar~' "'ID deD Ji'ool. • . ." i'

A•• Ir.I~.

Lond.n, 1 No. -( a"l),",r) - ir E. BartoD,
.. nl .. minllte ..... 0 het Aal'ra i b lle!D88ncb".,.
~een beloofd eea .. e' 'a\" ..rp bij hei t..deral ..
perl.m ot iD I di 0"0 rid .ourlteor ~....ft aan
Groo' Briftaoje met betrekking' t.ot dIJ ilno ..r·
r.cllten.

lUI'II dIP n",orpea. .
01" COIIP&N8I.TIB VOOR

--ncti.rila·1l1If GOODM' DOOR DB

aoe,... voor ao

LondPlI, i NI).-~)-D unkondigin.g
....., oalanga te J hanoeeburg tea t'~ekte d teeo
un tal boe"eD haddeD uagebodeo om nul'
Somaliland ala Yrij"illiaJ>fI t.e sua h~f, b.ier
aeer de aaadacht getroltklll ea .erwond8nn~
.c ten.dtnb id I'bu~.

r......WeL

L-ondea 1 NOl' - (B.uter) - Gen n.1 de
Wet'. ~ ,'trek ai' Ea"f'b.n'd is g I!Chie.-flIOad
bijD' eenige Ik Dl>imtomlall. GeIl,..1 Both
.0 ve !a Rey W.ND .U h t. tioa W.terloo:
oa .facb 'd le .,.,m 0 .. a huo amb ooi. Oe
heer Schalk BDrI I' i 'D EageiaaJ UIIi komea.

...........
Loodaa. 1 ·o.-tR-ater)-De BI'm l~cb.

ID<Upend.oce ~J ... klaart d., het m~lokk D
der seodiag YaQ de boerin.; oer .. " nu., bet
Yl&te land oaywmijd-liilt _, en r.. dt hOIl U"
.art.roaweD. te DD iD ~ei BritoM:be ",Ik.



-------- D .J. C.
AFDEEUNGSRAAD.
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HermlD.uspe~n -
__ bury '; Exe 1

TOOgdiJ eu Br
.... cha?~iJ.

KI is vr A (
D.S·t:rll-

. Alle ~~, di~p_. trekkea, J;DOetenqat ...-v,.1III1M

houdeJ;l· Rondloopera met lL01!lctelQ
en overtreden! IUIlan' volgens
!'enolgd 1t'orlleii. ",

Fó0. RU81\ I,

'N.

HEYKES IIlTHEW A CO.,
JIO.t na ~ ea idUrJlJlWteu

XliP8TAD. .

In. tile Supn91ne Oóurt'of ~'he '-l .. o..n.

of the Cape of Good Hope -,
'In the Matter of tbe Petition

". KlOHABL iro. NA1U,BA:.._
uIA

1 Oct.,

'.BBNOO-

A;f~ 8weUeadam,
31 oat.ober t 1902.

Bij den ODderg'f"tMken-teis tomen
aanloo .... op of omt.no"t 6 ~m.
bef :-1U1l lwurtvaal Rnin Muil.
omtn-$ LI jaar oud, met halter aan.
in goede 00DCh&Ïe eo met bra1lJslttkte
be8met..
. De ei.reDU" UU de8elf .. terug bé
.!romeo,mitt bij all" billiJke onkoeteu
betaalt.

E.B1i.E Gouv r
plaat8 in d

door den onder
wugd. Ke .
Hollandaoh .. MUl:
'en Zingen~ een j' er

S.tari8 £3 p'
koet en in ouing.

t G. ~
Pro«mreur t er

distr:
A. B. PBINS.

KENNISGEV.I Ka1f~~ral(M),
O\! Ootober, I~ ..

'BENO<
. Onderw:

.£33 14 0
1 5 0

ui to 9
86 Jl 4
81 14 a

sua 8'Il, .JoJaamle burg

M-..kt; A4-a".".
JaJP Tnolna' ot ~ &&Jl
al _.idtincl an.tul beate j

~tIIlUt atftaI'IL I-
DA08LLJ1(~ AFREICENINO.

... _Ih'ti voo
'Cienlen Diens
. Grondig on'

en Hollandacb
K06tleerl~

Kentfees "'wofden.
Voor

bij den Princi
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INGELIJFD ONDER DE MAATSCHAPPIJEN AKTE, 1892.

I
£110,-OPO

In 105,000 AandAeIen van £ I elk en £5,000 in afkoopbare Sc~uld-
brieven. dragende rente tegen ti percent. . I

KAPITAAL - - -
I
I
I-D ink

De aandeelen worden uitgedeeld als volgt :- ,
12.000 Aandeelen worden toegekend aan de verkoopers
23.000 in kontant".
17.000 Aandeeien Werkakapitaal
53,IJ00 Aandeeien in reserve gehouden

I

£l~,OOO
23.000
117.000
53,000
i

£t..OOO Schuldbrieven
£105.000

15.000
I

. £1~0.200
Van bovengenoemde Kapitaal worden nu 40,000 aandeelen ....oor

insohrijving aangeboden, betaalbaar ,ala volgt :-2s, 6d. op aanvr.a~~,
78. 6<1. bij uitdeeling, en balans na drie en zes maanden respektieveliJk
na uitdeeling. 1 .

DIREKTEUREN :
De Weled. heer GEO C. BEU, IDe Weled, heer GORDONLE ~UEUB,

L. DOMINICl:S, '" T. M. RAWDONE,
"t" F. L. ST. LiGE&, ,,1. B. RIYNOLD .•

BANKIERS: De Standard Bank vau Zuid .Afrika, Beperkt.
PROCUREURS: De heeren FAURE en ZIETSJUN, Hofmey~knmer8.

'. Adderleystraat. •
BESTIERD:tRS: De Welt-d. heeren W. C. REYNOLDS. en 1. W.

RUNOLD8. '
MAKELAARS: WILLMOTen Co.

Secretaris en Kantoren :-De Weled. heer
" (onderste verdieping), Spaarbank Gebouwen, St.
Kaapstad.
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1)E Maatschappij werd ~evormd met het doel - het welbekende
Reynolds Rijtuig en Tuigen Fabriek te Claremont, soo'ang door

den tegenwoordigen e'lten ar met SUCCt'fl gedreven, te bekomen en, dat
uit. te breiden en te drijven van 1 Juli, 1902 ..

De Maatschap}Jij verwerft. VR8t goed te Claremont aan dep Hoofd-
weg, met alle gebouwen en werkekamera daarop, dat eene uitgestrekt-
heid beslaat van 32,000 vierkante voeten; alsmede kostt'lIt-re bosch
.rechten te Hatbfelders, Wijnbt>rg. en verder den voorraad, rqachinerie,
gereedschap, rijtuigen, kontrakten en klanditie van de bezigheid, van
1 Juli, 1!i02., Certificaten aangaande de waarde van het eigendom,
voorraad, machinerie, al m ..de den oor pronkelijken waarborg van een
dividend van 10 percent sijn te zien aan q~t kantoor der Maatschappij.

. De timmerhout rechten door de Maatschappij verworven zijn zeer
uitgebreid, en de bosch Terkregen ~an de werken voor ettelijke jaren
van goodkoop brandhout voorzien.

De gebouwen zijn tevig ~bouwd met baksteenen, ce machinerie]
van de beste, en de werken zijn ingericht met de nieuwste werktuigen.
De voortreff, lijk beid . van de rijtuigen en tuigen door het Reynolds
Fabriek vervaardizd word erkend, niet alleen door't feit dat Reynolds
speciaal aange teld werd fabrikanten aan zijn Excellentie, den tegen-
woordigen en de tWt'6 vorige Gouverneurs, maar het heef~ zulk een
reput-uir dat de rijtuigen en tl;igPD de hoogste prijzen erl~ngen door
gt:he.-l Zuid Afri a. UtlsLdliugt'n van alle deelen vah Zuid Afrika komen
dalZdijkR in, en m t het vermeerderde kapitaal nu te worden gebruikt in
de bt-/igheid, zal de Maatschappij in staat wezen hare vele klanten te
voorsien met goederen van de be te kwaliteit. en allo bestellipgen uit te
voeret, met. nauwkeurigheid en vaardieheid.

De ...oopsobat van .het va tgoed, boschrechten. machinerie, voorraad,
kontrakten In klanditi is £40,000, betaalbaar, .£;2~,(100 kontant, £5.000
in schuldbrieven, dragende rente tegen 6 percent per annum, en afkoop.
baar in 5 jaren, vf zooals anders mag overeengekomen worden door
de Maatschappij en de verkoopers, en £ 12.000 in vol opbetaalde gewone
aandeeien in de MMtschappij tegen £ 1 stuk. Het werkekapitaal der
Maatschllppij is £17,000.

De diensten van de het-ren Walter _Charles Reynolds en Isaac
William Reynolds, die beide in de bezigheid opgegroeid zijn, zijn verder
voor de Maat ohappij bekomen. en de verkooper heeft ondernomen geen
aandeeien aan hem uitgereikt, te verk. open, v66r de Maatschappij een
dividend van minstene 10 percent betaald heeft. Het rapport van den
heer P. G. H. Wilmnt, inzelijfden rekeningklerk, zooals hieronder
gegeven, toont dat de nette waarde van de baten van Reynolds rijtuig
en tuigen fabriek voor 30 Juni, 1902, £42,681 5s. ï li. is. .De bosch.
rechten zijn gewaardeerd tegen £2,300, het groot tetaal der waarde van
goederen bekomen door 'de Maatschappij, volgens de wasrdeering gemeld,
op £42,631 5s 7d: brengende, Dif is geheel en al buiten de profijton
van de MHat.~happij sedert 1 Juli, ) 902, waarvan dA Maatechappij de
voorrecht zal hebben, zoowel als de bestaande kontrakten en klandities:

De ko ten van de optrek king en registratie der Ma'ltscbappiJ zullen
door de M ...atschappij betaald worden, die echter niets voor de bevorde-
ring behoeft te betalen. .

Het koopskontrakt der bezigheid is gemaakt tussohen
188R~ t-'enjamin R"ynolds, d ..n verkooper, en den h 'er' Ludwiz
D uninious, voor de maatschappij, op 15 September, 1902, en net
kontrak t om de di ..nsten van de heeren Walter Charles Reynolds en
Ïsaao William ~,:,yn~lds, ~Is b -stierders van de besigheid, nemen een
aanvang ID' t de l't'gl tratie der Maatschappij.

De belli,:heid wordt. overg ...nom-u, onderworpen Ij'Bn bestaande
kontrakten, die van de gewone handels natuur zijn, en applikanten voor
aandeelen zullen worden gebouden alti afstand doende van hun rum-
spraak: om van de bijzonderheden van zulk kontrakt voorzien te
worden.

Kopijen van het memorandum en akten van overeenkomst der
Maatsc~apJ'ij, en van bove.ngenoemde kontrakten met den verkoeper en
de bestierders k linnen bezien worden aan de kantoren van de Procureu-
ren. Makelaars of eeretaris der Maatschappij. Applic~ties om aand ..e- '
len moeten op nev. staande vorm gemaakt worden en naar de Bankiel
of mak-laar der Mm,t chappij, tezamen met Let bedrag betaalbaar op
aanvraag, g zonden worden,

Als geen toekenning gemaakt. wordt zal het deposito uitgekeerd
worden. zonde! i. ~ af te trekken, en wanneer h~t getal aandeeien
toegekend kl ..mer is dan h~ getal voor aanvraag gedaan zal de balans
~boelct worden als afbetaling van de bedragen betaalbaar bij toeken.'
DIng. .

Yerzuim van de termijnen te betalen op den datum wannee I'

vervallen stellen de betaalde bedragen aan verbeuring bloot.
Prosp ctusses en V ormen voor applicaties zijn te bekomen aan

kantoren VHn de-Procureurs of makela.ars der Maatschappij.

.Aal! de ir ein ijver iu Rsrx.u.os Rijtuigen en Tuigen Fabriek,
BIPJR.KT. r

~t! zaken gedaan ..door h t R...ynolds rijtuig en t~igen' Fabriek van
1 Juli tot op ~atum zIJn ~lin zoo. bi-vr ..edi~endf'n aard dat de verkooper
ondernomen 11 d om aan in cbrrjvers ID de ~laatschappij een dividend
van minsten 10 percent op a ndeelen doorhen gehouden op 1 Juli, 1903
te wa rborgen. . .' .,

Deze dividend te worden betaald aan aandeelhouder~ 'nieL later
15 Augustus. 1~3. .

No_ _ - _ _:
VO.rl.M VOOR A.A~YRAAG VOOR GEWONB AANDEELEN.'

: ('fe wordeo gehouden door de Bankiers.)
. ; Aan de' Directeuren van bet Reynolds Rijtuig eD/' Tuigen
Beperkt. _;
. lfijn() Heeren -Aan den.' .1'\:It.a.rls of Hanki r di". Máatochappi'
som van £... '" ...... betaald hebbende, zijnde een deposito vaD 2s. J

I .
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DE vraag hoe en waai: arpeidel"!' te' kriJ-
gen voor alles dat thans in Zuid"Afrikli
ge~aaJiomoet worden, blijft onopgelost .. Ilc
miJnen langs den Witwar:l'8l'and klagen
gedurig lijk over gebrek aan arbeiders.
Sommigen meenen, dat e OO1'%a3kder
schaarechte te vinden is, i~ het feit dat ~r
Diet gelloeg arbeiders in ~uid-Afrika zi~u
.om bet work te doen. Maar tegenover
dese beschouwing staat het Ieitdat, Joluif-
Detlburg vóór den. oorlog veel meer natl'-
rellen-arbeiden telde dan thans. WII4II
aan is de vermindering toe te achrijve~ I
De naturellen zijn nog in Zuid-.A.fri~.

ZIJ IS DE BES'£ f4_;. Waarom gaan ~j niet in troeter getallen
in de mijnen werk.en' :

Uit de Pa.arlachrijft een cone pondenj :'
_ .. De arbeiders-kwestie !wordt dagelijks
moeilijker en onoplosbaarder. Neem bij
voorbeeld de wagenmakerij, die groo~i-:'
~eela wege~ de~ oorlog tfl.atondwen ;DtI
ID vollen gang is. Bostellingen komen
Ibij honderden van alle kanten in. Eén
firma moet tU8IIChennu en ni .uwjaar .1i0
wagens leveren, doch hoe dit. afgewerkt

. moet worden i l'en raadsel. Er zijn geeue THEE voor handen te krijgen. Een smid verdient 'uu
tot 15/- per dag, en dit wordt met graa~le
betaald. Zijn er niet van de bijwoner-
klasse, die door deu oorlog uit bun pc-
staan zijn geraakt, die work van dezen a.hd
zouden kunnen onderne~en f :

Men spreekt. ook van d invoerinc 'f n
werklieden van de wel'simpchting in H,ol-
land of Duitechland.

Wat baat nu al d bestellingen 1 Onze I1lll~.[lO,Q<liJJh
mensehen ziLten met de handen in het
haar. Het gevolg zal wezen, dat. het. Iánd
van. uit. Amerika overstroomd zal worden
met rijt.uigen van allerlei aard. Andere
nijverheden lijden ook aan gebrek ltan
werklieden. De landbouwers klagen
steen en been. De kleer-makers eveneens.
Waa.r men voor het afwerken van '
Qa.atje vroeger 6/- betaalde is do' prijs nu
,"'IJl 15/- tot. ZO/-.'· ~ .

Tegenover dC'J: bosch wing der h k
Iltaat het volgende. Laa stledon Vrijd'I"
'maakt.eoon deputatie V&Il de handwerkers-
vereeniging van Kaapstad hare opwavh-
ting bij den gouvern~ur om bij hem .t.c
klagen over het overstokken van do markt

. door het invoeren, !het Ibehulp van- d n
; . at van hnndwerksha, ~o:oa-ls nieteelaar ..
-- achrijnwerkers, euz Mi~ster Froet1 ""'l!'

ook tegenwoordig en ~e klaarde d~
gouvcrnrm®1 geen ar iders van . dien

Is een Heerlijke Drank voor aard had laten" iuk en. Een lt SOUl
, .. rul '10,000 was op ti SUpplcmeuta ..

alle Men enen en op bcgrooWng ~pllUt6t "oor 't invoeren
la.nd.bouw-II,rbeid..:rs, ('o!l hij nl

alle tij" den. men in ltalië het T zou ~agen de
Id krijg~ uau el ns. D
die l-oods op de eerste rooting Is
stemd, wa !lecht bed id voor huisbe
dienden.
De gouvern ur zei

de deputatie, cl.&t hij
geil in een di6puut tulCjhelJl
o de d put,..tie; maar beloolido
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TEGEN
VASTGOED.

Z er vlet" erven, os. 74, 75. gen
10 met daarop nde- gebo.uw~n. .
bestaánde uit dubbele verdlt>pIIijl
woouboia buiten gebouwen, en
woonhuis bestaande uit vier kam...r •
. tkamer, Kombuis en Bad !tam r,

den Piquet.ber' Tfil6lor,
0 ... Truter traat, MaUne bury.
Zeker, twee E" n aDne.%.boven-

gem d ei ndom, en n zeker stuk
, (!'ODd rëcht over het dubb le ver-
dieping hnis, .

LOSGOED .
.netrr.IWllHl,enit een voorkamer set
stoelen sch-rrl taf ..l,bedden, k8St~n.wasch:m tleêa tafels, medische ÏD-
strum ntelJ,'boeken, medicijnen enz.

1 vier plaats kap kar, 1 twee
,p hp kar, 1 pider, ~ paar
achter tuigen, 1 paar voor tuig n, 3

els.
I p denker bruine bengst.en,

wáarVan één een eerste klas schiet-
i'. 1 pa.arscb~el hengsten

(5 Jaaroud), 1 blauw chi~el hetlll!t
(7 jaar oud), 1 zwart rum paard (
. oud). -

n wat nog verder zal aangehad n
worden. •

G. W. KOTZE, KENNIS wordt kiermede gegeven dat eeue
'ecretaria., DERING van WijQboer~n gehouden zal

J. W. OOUKBS JR- &; Co., .. Paarl."
Afslagm-s.

BRIEl

ijnboeren]

VRIJDAG den 7den No

. R is eens sehoone kans voor
~ een Dokter te Philadelphia,

Kaapeche Afdeeling.
Voor verdere informatie doe aan-

zoei: bij

OM 10.30 UUR V,M.,
,

ten einde de Invoer belasting van 14,1- per Ga-llon
per Gallon op Wijn door het Transvaal
spreken, als m de te besluiten welke stappen :'::"'LlUll4!1ll

verband m ,t bovenstaande.

P1UU'l.23 October, 1902.
r J '

..ortement' ,Kuisnad bes.tlLandtt uit Tafels.
, J'

I "

lU11l

J. W. LOUB ER,
Phil elphis,

ml Kliphsuvel r.atlt'.

o-htl bij I.Wfeme"18 W 1 (G(l!lHlttg<l
.. J.84,5 tW ,uC"-l'''fl .<Lu.1'(ntN ....... r:

u1tap 1) • ti. Kaap d. Go.,u JIwp.)

, Wij boeken nu be tellinz: n voor
van in ENGEL \.N 0 GEP()l'.E ,

"Up-to-Data.' ,.Early Ros
of Hebron," \,Kipg (Of t

and "GeIil!lan B
Ook voor in Frankrijk epoto " E r1y

gepote" Up·ta-Dat ." en andere soorten.
voornaam te poters mor repu tio over de

I'

a J. RAATH, Afalager.

I

... antwoord.
N1.aor Il ,\'no
UIl ajJD yl r I08k
,"D~ II~ah'lli

artblnn Á.C.I CD Od ~lill:
I

lf, td' lll(O{,:: a lt '. 111. 8'1 I d
Oblooóends !o"d p-" ~ £2 6g 864
Jaarlifluch , Prt... 1a&
!-l/comlm. J I

Post BUB 157.
Telegrammen: "Liberman."

.l Lon i I
" Zadel
Zad • op

TUIG
t e rU we Scbui1atrenl:. un. Det
b.""'ll ,,"'oor mpn. .
Vraag O'll Prij ij en.

60EDKOOP
, {

ad8r 118hbea: .---- .

'8 KRAAI
975

I)
Zon er Reser ve, op de Plek, te

I

_ OP

TER~ T!!~!~_~~.,-,-.-.4-~t~lI1ema.t8A

Voor Tt"l'dere bijlOnde eden lette
lut~r IUU n Terseb.ijnen. ' ,

,
tampe en Z

OaK.
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DIlfSO G, , .ovs•• ,.,

0. ,ud na C!ta .... iIrit,
J[.~~ ,,_ • , D:-

Pretoria, 3 No.-(Re.&er)-Io bet iIOOC Da eét ...... Wilaot :-0. ......
)8rflCbtabof .. rd bedea ait.ap I ..... ia ol, eaaipia ."tw .~woOrItitJ

"eeo sa Ir die de haar na aao ba~ belrot, De wai lf. tadea.. ... W ~
Terda,i!lliog .... Il gTODd op efD prooIaI.u. ailbetal"D ... ]*10"".... ooi~DdoI.
door pr~idl ot Kru rop 15 Oebber ai*ie~. ltoloaWe \roepea ~ .a
disd,d,. bet 1> tel a no huor eD' LIreIt "oor elf .... an d "rij ..min aiftea laaa bpa_Il.
den duurnIl deo oorlo I hOr:ateD. S.' 'bol .De ed Ia_ Lopa:-Ti ""...,..
waa .an oord-el dat de prooi m '. Diet" de publieke_pen "la d8CI&11.0 d ....,. ..... I!.•~'I ...
incb, .u op rood da at b d de raad de iJ. II ',,'a.erU41mea$ bueid il 1).,..0 lt
ma.-bt om .. etr •• ed IC a~ 1&11 d reil ,io, op iu h tb ·rea .oor .auor op b.' beGa ut
t. dr&&, 0, h t f.it 9.0 b t Di t pvnlio .r.o ~"ii!I'II'lIl1tD') ..... rd 1"11. 9"" d.
bierR" ea ... n "0 90Jg od.-- bebachd,iog d. dra .0, eo de boer die ~ boreo oader"'lDt,
g.b ... le bod liolf ftlI- Dol eo oer ... .vd. Jl.' aad~re_derde d.. 1.
m.akte. Deae uitapr.kt raakt _, " I D die De ~ 11_ t..ochov :-01lIl "oor .talJea dai
Yertrouwd~o op d. proclamaiie' nll d. 0 g. 'n... het ·~e"oeleo. no dH bail het driOCeDd
pr..-,deot 0 0 bote outh lfea 9&11 ha.r of nood_Ir.lijlt re ..ordea ildil bet goa ....nMIIl8llc,
lot.,e t io deo oorl 'ii t. .a die tb ot.r bb 1500 Illoedig lDoceljjk, lie raad.... b id ia 0 ..... •
op bet g.wooe recht aiab kaoo a roepen. Wll!ling 088111' ,,&0 de - DOpdir" .. id IelelI ia be'

lo een beroep op b.' bof DID Id b te merugeD .. erk te atelie tea .iode d. siekte,' bekeod UI
10 een saak .. aria t.ee p aeD door d. de .-cbarl'. die oalaalp b.re 'lenehijnlo, ond.r
milil..aeo io beeh&e i ..area I e 10.0 -&oader plerd.n.a maileD '.lIIulri beefs, on le roeieo.
reden ta g."u,- ..... b.t hol ... oordeel d.t De ed Deer da Toil:-O ... 00r te .t.ellea d.'
onder d. proela atie waarbo h , bof il opg.. nn (Woeo.dll deD M.a}, iodieo de '_!GCIa
richt, die (een recht b•• h om rieb in., de Diet YTOeger afl(ehaud Jd la, de rod •• rdapD
baadelW'jj1 d,er milltair.n te bemoeien; !DUr _t to! 6 (I.m- e. heropeoeD .. 1 t. 7.30 p.m. ;
b.' bJf .041 de tr bjj ~, een yoortduur 9aa Eo petiti .. erd iopcli.04 door dotD ed h_
dien t~.md oo.,oMbelijk .....' •• ed 0 Bee.er in aak... Ir.,..o b_ Oo.&haiaea

.lbaal te robi iD 441 ' •• I.Dpaia "lII'beea· bil
Pretorja, _. No,,-(Reote!')-De uit.epraak "eroord,.!d .. erd .. egeDI hóot"erraad.

no he.t h~e ,,,.aht bol dat preUdea~ KAPFER· EN ANOJlRE OIlDOLENDE
!traier'. proclamatie o~ r boor 91ft nul en HONOU.
geeoor ... vde i" heeltbi.r t.r r"Jate groote Ue-ed beer Bou YJ'OCI( of;de uaUeht ...
oatl!telteail gebaard. D. _te Iaooden na Ide regéerÏDi door eolll.u boer_.a "deNO
...erbanden 01 TaO eÏ1eodomm Y&D mut- reedt bepuld- ge. rd..o hij d•• encbrildl,liJ_ke
acbappPen ~oor .teelenbou., &0 .el allo boor· Icllld, die Uaau. onder IC~D, Il.raia.ogela,
ders •• ~eo om fcbikki 0 te -'mueo, en .. ild In 90le d6l'1 0 YID de kolonie, •• rd
?ertroowend", op be, yooraeme .an d 0 raa.d ,ed,aan, d I' de " rwoe tiarea &:lQgericb~ cloor
dat Oleo in de proclam"tIe 9 ad lIitgedrulrt-. ~.tler· eo aDd re olDdoleode b odea, 100 ja of
Mea gelool, dd ,I. betere eoorl eigeoaara no be' Diet ~o belIMo OlD d.n peilt
buisen of sebuld iacb n toch yo rwurdeD h1'lt1..holt oit "I roei •. r _
lullen aaobiedeo, maar .al D lAl dol oiktp te De ed heer Ftot' aei da.t d.•· ,., .. rini !aOg'
na bet b. f 1811 gerd.rn ItrelckeD, eD yele, niet b~k. ad g lo Irt Wil mAL de lUk. - De
eed.oagen yerlroopiogeo "II), 9 tgoed _ lull. n afd .. IiOIiJll'aad mOt!tt de nalr in haadeoinemen.$I.' we.ol~ lijO. Eeo appel 1JordsAemaak' .. o 2.0NDAG EN .HET MUSEUM.
de ba.,keo om de rglt.e reeuUaLeo' ,nu d. ui~
Ipra lt te nrm' eo; w ot al -ii aich bieldell De ed heer Smith 9ropg of h t.Qoaf rullDent
"0 betgeen 'foor de band rKt, dan zou dit ltapp n ne-nen &00 om bet Mall80m Le Kaa_petad-
y.lell tot oog lak .tr.k n iiie .. eldrl buo de Zood • open te stellen, ton voordeeie UD
lueditt aono.o b.rJtell"o. degeoeD no het publiek. die 1l88D lodere ie-

l~g811.bid haddeo dan op dien da.g het mDllLam
til b lo!kc'l.

De ed beér Frallt lei dat ile bestierder, de
heer Selder, nrzochL bad - dat d ualr 1&11 de
trult I Toorgele>!d worde. De opaien ra .. areD
nu ~eed. be~ geheele weelr besig.
GO VER'NEMENT WAGENS':PAABDEN

EN MUlLEN. '
De ed beer Looboer neeg: (1) boereel paar-

deo, muitee n ... geol er te MaltD.-hury .Ireo
.. a het goo.eraemeot bebooreade ; (2) of due
paardon. muil 0 '11 "'ieos t.e Ualmeebary, eon-
dea wordeo "erkocht>, aaogelieD er groote
behoefte -aldur er aao b.atad i (3) of het
gooferoem_ at bet !fiet 1500 IDbikk.n • a, _dat &ij
alaubte l1&li- boer.o ..erkocht &oadea .. orden.
. De ed heer Fra.t • i ~t wat'''D de l{oIooie
behoorde nil die purded' eo. .. ..,.n. teo ge.
bruike .aa de K apacbe politie .. erd ~e .. a .
STEENKOLEN 1Nl' r DISTRIKT MID·

~ DELBURG.
De ed beer Pretoriu noeg dea .eer'etari8 nn

,lwdbollW, "aDDeer bij gel'f8(i sou _On om 1&0
b t buil! .enlafl tA doan met betrelrkiog tot de
at.enkoleo t. Lodlotri SidiDlf, di:l.rikt Middel·
barg, .. aar voor gen lid "erd op deo 2~.Lea
Au u 4uJl eo deo 2jieteo ~pt.ember, I..tet
ledeo. ., De ed heer Frosl legde een rsppcrt Ibiero.er'
op de taf ..l.

KRU~WE~ PROQLAMATrES.
De ed h r do Toit lteld<j voor dat er ter tafel

worden I(elegd lIa proclamatit8eugooY&ram.ent.
keooiis;eungeo door b"t gou feru ment met bei
Irek iDII to eli oorlog eo da rebellie uitge
t'IItl'digd, als >ok de lulk'lo dool- de lIIi1itaire
bea"jhr.eu uil!(eq udilld iu de di.trikten no
Graa.iI Reinet, Rur~b ..r8dofP ea Hope Towo.

Eéu pr...o co tu. was ODder .nd..'eD oolr ait.
i"•• ,d'itl w arin .e dioll bel >old "erd •• u
alle Iuyale persoucn die aclude Ieden, Een
ander pr J m,-,tie ~i.scbte blO iobreogeo nil
alle pa rdec, D.. -p~ardca g~DOmeo werdeu
ge", ....rdeerJ en nu na 'lI ID aod D hadden "ij
Oug uiet buo ge'd o-oha g.o. Hij .. as er zeker
rtn dat "r n"lr .'Ie d,rgelijke proklamatt ..
wareo. B .. t "oofltdl werd ~~ stun.. - -
DE DRANK\VET~EN IN TRANSKEISOB

~E8IEO _
De ed' heer Wilmot. stelde .oor dat een dplj'Uf

ter \lfel word 1l~1':lfd, .aotoooeoda bot notal
Tett'oll{Ïol(en eo scl!aldi~'erklariDgeo ooder -de
drao" w Iten in bet' 'franllKeiacbe ljrood ebied
900~ bet ja r 19)1 eo gedurende bet tijdperk
nn I Ja:lDari tot SO Jaoi, 1902. .

Hii tei dat de Tran lIai ~-eo deel 'ft:U nO <I.e
Kaap ~nloDie ett daar Wal! een drank .. lit die
een doods letter was. Hij begreep niet boe dit
waL 0.. eea magistrut gaf booderd'lD vao
perOlikt eo een alld._, a!eobtA ééo pólrmit. •

De ed beer I.ochoer WH IlIjjdo dat dit Toor-
sLei gemaakt w<,rd. Als er geulleo C&reD waar
één magistraat meer pólrmlLtea gd da.1l .ea
ander sou er ook zeker redeDl>n "oor ZUD. - \

ee ed heer "aa deo Heever koo deo h~r
Wilmot niet .e[!ltuo. Fleo pur jaar bad ,hji
(.1e heer Wilmot) kJ .0 braode .. Uos ketel
op het t.put om boetea te leeren bO'e
goed .. brand.,,,,jjo te maken, en na WH bU lOf
Wlg..n brandewjja we r. i

I)ri ed beer n!\ RbUn WOD weteu waa~ow
.Iecbts .oor TraD k~i een OPlaat gevruld
.. !'il e" .biet .oor andere plalt5eo zoo.ls Porl
Eliz ob 6, eoz.

He' vo~rste.l werd,aangenomen.

EEN PETITIE.
De ed heer PretorÏ!18 latelde voor dal d ..

peti tie 911n deo beer M J do PI"" is eo 52
aadere ait Uiidelborg nur bet 'go.nveruemeot
lAIro.erwegi~g wordell .erwelell.i Hij zei dat
er ai' .11.. deelon VaD's laod briJyeg kirameo,
die uatooodtSll boe noodig- 't waJ om ge.eren
\f'rug te ge,ea teo eiade de bezi tiagen te btl-
icber..ueo.

Bet .~rstel werd aangeaomen.
TWEEDE LEZ[NG.-PORT ELIZABETB-

CElE WATERVOORRAAD WETS·
ONTW"ERP.

De '11 beer DoUe1 aei dat de .. atervoorru.d
te P"rt Eliubelb "ebeel ell .1 oo.oldoeode ....
Di' wet&oot .. erp DH Irte ""onieoiog Toor',
uitbalen 9&0 w.-ter uit I k. re ,i.iereo.

Oe ed beer Beltiug&o .ei dat de m8rucbep
... ter noodig ba Id 11. Hij dacbt echter dat ~o
ande, IIChem~ moest ~u_dtlro~men zijo, n.melijlr, .lmlOO4""_'
bet water 01& KroOlllVler te baleD. Dit 1011 I!pllA&l~~~~Il*,n
m' obien ieu -m""r gelr08t hebbeo, d'lCb bU
Lwii-fdde bieMWl. --

Hel wetllOotawerp .. erd bier op voor de--tweede
m IgeleI II eD de rud ging ia comite daarop. I1_U'I&""ilJ,f

Dt ed b r Neetbliag in deo atoel. ~_
CI.o olea 1 ell 2 "..orden ailpUJ~erd aoodor

aaDmerkiag.
In e \lSul" 3 stelde
Dd ed hller Y<illedorp een ameudam8nt .oor.
lJe andlIre ol u alen werdeu looder .aomer

kiD 0 1&0 eaom-io, eo be, .. taOllt.erp asn
deo preaideo\ genlpporteerd ale ·ge.meodeerd.

Bet ameo'lemens .. erd o.er.ogen en IH.t
"eLaoDt .. erp YOOrde derde maal_ge.e&oo.
rWEF.DE LEZiNG. - KllP.:iITAOSOHE

M.UNIClPALE A~IENDEM_EN r WETS-
OYTWERP.

De ei b.lIPr Neetbliall z~i dat deae . bill YTOe'
1(01'opgebraob& W'&Il doch rue' -aoo doorgaan,
dur de tijd t.e kort wu. Bot .... ooodi, "e
.. ord D om de .. et te Im .. deereu .. egena dm
.ooroitgaog io d. K •• p~tad. . .

De e4 h8t>r Wilmot Rli dat te Kaapabd 'f
slechl. '1'1.0, marlt was teo beboo.e TÁIl den
midd ImaD. De boer leed er - oader' 01.1
pa bliek ook. Te JobaDD .. b.u-g ~ .. er eea
markt, op eeo gelegeo tijd ea pI.. ta eo iu
} a &OOdat bet_ publiek kOO1MfoIroD. -h
Kupetlid ... ~n man niet io --,,,t i~ta op
markt te koopen. "GlTOIg ..... dai bei
u.it nt daar .... ia K...pe!ad. -

De ed .beJll' Locbnet: .. oa w.ten .. aar
o geiie11iik. plek Iroli 9ia.ieu "oot de

Wat de ar D betrof, IDea "OD aiet bO y,
óm elI nar op d. Ólarlri .eriroopen.
lliet, tegeo de -bill. Hii aPraIr Ilechla
I&IImeraillgt'n ",n &jia eel .riend: - Eeu
die geriefltilr Will ~r ea ..... mi.lICbillD
geriefljja .oor eeu .nder. . _ _ _
o ed b et VaD den Hee~.,. zei .. aarom

er niet op il plekken mvat .0·rdeu,_gt,DOJol1tlq
OlD de arme IlMDIChiln ia bll1>*'D.
daar wo eeu Wing aaal 'kOfllen-.
ood4)n Id Inet d . -K •• V kon h1lad Jeo en
all n m.L Pori £liubetb. " _

Do ed h r De1lillg&n , i dat bet scheeo ot

TH N VAA
II............

-"4friGarukru lobrnit o~' dat bjj tot dUI'
?erre gkO daDIrI>e'UigiOg gaaien beef, in OU5
bl.d 9001' her edel Wefa gedaao do r d beer
Fooouill gedurItode d 0 oor eo III 9erbaod
met bet nrleod 0 "0 roadu a our de boe-
renkampen. E a al emHo, daakbe,u- iog"o
het Feeds Com,té ÏI ia bei licb' Y61'llChlloeo
ma., DIU .,ieDd wil deo h I' J. Fouotaio io
het bijLOoder bedaakea "oor '''D werk.

De heer }'o.awa il een .1.LammeIiJlg na
8<'0 I~r edele EOi IICbe familie; bij ii_iD Zuid
Af, ika geboren, eo il goed keod met de be-
?olkinc eo yooral met d .. Tra .,.141". get wa,
goed, zegt bij, dat de be~r FOQn~ eea EOiel.
acb.a DUID baJ, w~o, "om ~ AfrtlruolObeo
Daam te h-bbee "'" een sond«." l:Iii koa dus
meer ai" ichten dan aaderID !toorleu hebbeo
kuneen doen. De b er Foun\&io gl'!dr08jl neb
ale "ell wa dige Aflika.'\O er iu deo tijd -.0
drok 110 ellende, eli er aOIl • I .luebleliugOlo,
diE!bun lefeo aan hem te dan -n b bben. -
In de "i"9 olj'ftuÏl Ir mpee," die hij dia "ijle

op b,,-.igbOld buocht, b.~ft bij eD~m .. 1 grId
ell andere beoood~dbtod~1l .. n tijo ynend.o OD·
der de Irr'l _"'taDgelieu Utt eig-ea salr gegeyeo,
ter"ijl bij lelt oi~t onroloedi b d. Tea IlotLe
.p....llt hii den .aDS h oil, dat God bem aal
beloenen Toor al de lit fJ.dige .. erktlo, die hij
gedaaD beeft eD oog doet.

AI•• atwoord aaa OO.~O Oorreapoodent Yao
Ni~o ..... ROAt, Vredeobure, Ipijt bet OOI, d"t "ii
&aD slln nr 0 k uiel iOlWeo v"!do,,o .D Ou
i nomen boollai, ni"t .er,a-Dllereo.

-',hrlbino. 'A. Ber .b, p~ buis. -'t li 00
g."",,1 l'll 1l0!leltilr om 1&[10 0 .. ver_Ir te .o}-
doea. .' _

Eell corT"8f'Ondeut u,'- ll"pdi~lllcirlift, dat
bl; bemerlr, heeft, dat mmi~ .. e r poudenten.
i'lt.,de no opreente Afr &&ude'. te raadple-
geo oru feilAlo lo te wiaoea omtrent d DOOrlOg,
I'cb t8nod~ It ..U n milt D"t,tie te oelDen no
ICbarkea en lAnd-er", ters, eo bij witst op eeo
art,kel "Over 'Hiln r e ea T,.o ....ul
..,be Toeetaodell. ,- Ho "Uit er ook op, dat
alle oprechte Afriltaaudera nn één geToeleo
IiilI. ~

Besmettelijke VeezieKten.
.. Noumber~

ROOD'"AT.. iB oitgebrolreo to Geol'lle op
driw plaataan ond.r de <be I 0 ~an de b.... o
Iocr m. E Gericke eo 0 Bruio.ra, teameo III,
.... r .. n 11 -.aok . t zijo Il.maakt. Qtl11raataiue
i. op den 4den d. r toepput .. Ooit w George
il de Dilou uitgehrolken oDder de .. purdeo
"ID d.n beer R Piolrard, 1 il! ievrelrt. lJa
dieren lulleo booprfkfJ worden met moeleio.

Nog je de ttro"8 aiti.brok n te Vrjj\lurg
ood.r 600 pvrdea ran de Trao faalacbe Admia·
iall'lltie, .. dier." -uo g.n.kt.

De drot:to is oolr •• ~ oen ia de Kaap! &Id
op , ...... plas' , ., De bo'," Nieu •• markt-
ItU." eD I~ "e Parad." IS poa.rdeo alla' be-
troklt.u, eo un ka t ~m I kt. 0" 8tall~D
.or,j .... onta 'en II.. iAt ..rmltie ioge .... nueo
,,"g~nde ho no ..r O!Do(IIYln(. -- .

g"t !a"db 0" d. par .-meol naalcte gi"ereD
m~ldinjl .. n" yaJI"o ... ,. rUI.d"rp' t 10 ~;0!lc b.
eo W?d~b.. ,0 'a~ kwadeo droea op , .. tit!
plekken ia PI"etber~_

PORTERVILLE.
( Vali "'" corrupoNknt.)

1 NOfemb~r, 190'.2.
Yrjnb.er,-I)nr -ik 0 WelDi'lluHi{ .al, .iI ilr

bopeo, d t gij het ean e'o .Dde! oit OOI dorp lIolt
opJ~men.

"WEES OOK GIJ BEREID."
Dez8 roep!ltem kwam ill d!t .orif{e IIn bgt

M-gio uo deze .. e·k np aU-a. lOt OIl.• bij bet
Of"r iiien T a 2 ood .. p;lrtriurb '0, die deo gll-
aelCeodeo ood~rd.)m UP 81 eo 80' j"lr bereIIrt
b.dd.a. Ile PP"' ,die Om!de. .. rl 0 to~riep,
W&ll oom Schalk. d li rwe, die hij ~iia 1000 ,

Scbalk n Willem,o er leed, op "Dra iboek," of
be\f'r Il8lreud la" Klein Bt..bo~b," eo wel op
deo 24.t8n II. Bn .a eoo der, iIJeo in deo
laad·,.o droeg '!in hili n !U~t gednlJ.en te.re·
deohei<1.
0.. tweeie, di~ ons d elf te "OOrddo t.oeri~p,

.... de oud" -rader 0 ni I Ros!'lu". Deu 00<18
nder "' .... lDe~r b ..keod doordat o<lm Da.elj ..
.an 'Hool(»" t-iod' ... Ie .,ion eo b.d oi~t aUe<D
oad~r ie Afn UD I..ni; m r oOk onder de
aDie'~ esi rI~",d .... U· 0 rt' re' "oor dieD odell
grii rd ba I lea_ W.,I wa bU' nje~ Z 10 Et!t'r
iI~1 rd m I!ll' blll eeo Il Md di.!of'1),cbl io - bijO'
alii! &alreu.

MOEIELIJKElEOt::N.
Oe bODd..I.... acbjj·,.o bet io deo lutateD

111'1 $8er moei lijl< lo. bebbeo Diet omd t Iii ... 1
.crlcoopeo Ol""r 011 ho "'1 g'Jfldereo .aa tlld ..",
av' r dllo p ~,rW'e:( te krjj~"o BÓ'oo beel1 un
U, .. ~rd op 20 AaglllL T;tJ1 \Voreest. r 2 aak
IDe I { tuur.t, ..... r. 0 bjj 0011qi~t.a bll8h 'fer·
r v Q"O. Van K ps",.t. rd e n Irist JboeQ8o
'F ,) 8ep'~m r g 8tllDrd eo il! D:' Di 1 bier.
t.en I '1 ~O~ef'ftO .,ord go'soodso Y'D K.. pttad
tQJu til, .... r .. 0 nu 00>( e,," de I zoek is. AI
,,-n.lro80-,1 zijo "olai_" iD ~r zulke goede·
reQ mdll lrrijgt toeb g ~n ~Id. Zull o,de par·
lelDeD~ledeo ona dla l.i·t kUIlneo t.. hulp le m n,
dat er "'0 .e ... oderiai lum ill aolke-m ieliji:
bed-o Di~ lIUOmur 13 ui, bond.rd 900rbeel-
deo.
Ot """ taande oogst schnat Diet 9 I le be-

lo_rn, .... nt ilr b·b. rnem '0, d.t menllCb,o t-ot
" !Dad .. ad laad koren b..,H, ....u••11 Oleo Iliet

eeD band~,,1 bebJeft t nuden, h~t' allel dood
.an de ""'et.

De I'clai",!" 'VOO, a komm ndeede goed"r~tl
tllo op ... tol((e aa oot( .Ilep O1Jbetaald. • '

liET ert .an ID" de weio.e Oe Kcc~ gell!-'
~.,Ohaan 1'rtnitys'r O.I~)Jl, te me~ met
wetrdUlS~nt op 22 N09., pabliek 9 !'kocbt
zilooden~fal",e:erell Dempen, Moo en Krige

b SEL NGlU litE VERKOOPl~G!.... D00"" J W 101-' • .
:l4,\eD de.e te<>O~, Jr, & 00, lolleD ol! deo
geD op b:~ . oouefJllbarg, f50 trftD, gele
oorrecsbo Oleow dorp BOOIIrraal, ann

gett-- ~peD' ~rkoopu. Ook ut er n a at I
koM .erkocht ~ en. leQhtb t n

dat aaij ...s6r de ...- .....iD te .... Die_ eie. saak' wij-
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