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DBEL 74.-No. '7,~.]

.DOODBERICBT,

Vastgoed. -e
..Belangrijke·· Pllbl""...........,

ZACHT en zalig iu d n Heen Jezus
oDtalapen .'P den 2den October, 1902, onze
teedergeliefd moeder JOBANNA FR.ANCUU
VAN D_Jl WJtSTHI1J1ZJ!N eboren Wium),
in den ouderdom van 75 jaren ~ maanden,
ná een lijden van 4 mv.nden aan den
maagkanker.

Hur leven wu Cbristus, en hare laatste
woorden waren, "IL: ga Daar J..zUJI."

Ik.wentch mijn hart.elijkeD dank te Le-
tuigen. aan den beer W. Suu en aan
Dr. RAnzy.

Uit naam del' bed de kinderen,
P. G. W. vU nD , nUll

Groot Draken. tein,
1 November, 1902.

"

Attentie S.V.P.

jD.lI~"Io.LAQ POJlPD en DEOOlUlI WIBD-
KOLEN8t

DE Ondergeteekende, bp het
sich eld rs. ter woon te vestigen
plaa ,..lve, ing' wordt dagelijk verwacht.

Op VRIJDAG, den 7t1e

I'

Haar Kostbaar WOON-ERF,
Zuid er Paarl, met de,

I.- Woonhuis, geriefelijk en Ou.u ....O"-l.. " (.J~...~.,.,"ir.i
Eetkamer, Breakfast Room,
buis, en buiten gebou wen voor
dak en in den besten staat van

IL-Twee afzonderlijke
kamers elk, gelegen aan de
afgesoheiden, than goede huur
wo goed als nieuw., .

__ Dit Eigendom, gelegen in het rx; ...i"...,,,.,Ó·

EEliE Gouvernante voor een van het Dorp en voorzien van Bnra.
plaats in dit distrikt wordt en een verscheidenheid van ..

door .den ondergeteekende ge- voor Bouw PBROJl.:ELlIN, front masenue:
n-aagd. Kennis van EngeJscb. ONo'VERTRE.PBAABals een- woning of .ullllU"II!l"~,u'!<l.

Hollandsoh, Muziek: (Pianoforte) 'belegging. .
en Zingen, een vereischte. Huisraad.-Het gewqon ~Ol't,Amt~nf.

salaris £36 per j<iar met vrije stoelen, ledekanten.l katels, k.8!itell~·Hllascnt
kost en inwoning. matten, 1 toilette !spiegel,

G. S. CLOETE, schotel-goed, keukengereedschap'
Procureur, enz., Lady Grey, De .Verkooping begint prooit's om.!u......-,"'..,..

distrikt Aliwal Noord.

•......t •.

- u' is het ~e tijd. Yoor SPREl PO.PENDe Verkooping van Ezels en
WageDs geadverteerd voor Vrij-
dag, 7 November, i uitgesteld tot
latere kennisgeving.

Faure, van Eijk & Co.
Paarl, 1 Nov., 1902.

wu allau DIann.
llsook luIe~dotd.. d. Itddlltl JU' bat, lIOrt.
i

BEMOODIGD.

Wijnboereu!!
InAI'in,AtlA gegeven dat ee-ie PUBLIE g Vg GA-

unoer-en gelfoud n aal wordtln in de Ho.F ~A.A.LBENOODlGD
EEN Onderwijzer, ongehuwd,

voor een private· boeren
sohool te Wonderheuvel, district
Carnarvon.

salaris £36 per jaar, vrije logies
en inwoning.

Kennis van Hollandsoh en En-

gelach vereisoht, J\:I1LJ ILEN'Applicaties zullen ingewacht •
worden door den ondergeteekende
tot 30November. ]~02. ------H--~H~

J. J. STOFFBK1W.
P.K. Carnarvon'

Kom1 en
I .den 7den November,
10.30 UUR V.a,

De,.~ van 14/. per Gallon (lP BraDdewijn en -'I·
Transvaal G<Ju.,eraemeot gehdvdll t.; be-

~iJUllllt'll welke stappen genomen ZUU6D .orden in

BENOODIGD
-

Een Onderwijzeres die, in staat is
onderwijs te geven in Hollandsch,
Engt'lsch. Muziek en Zingen. Een
Afrikaander zal de voorkeur hebben.

Salaris £40 '8 jaars met vrije
inwonin Il;. Onderwijs te worden
gegeven aan vijf kinderen.

Weroaamheden te worden be-
gonnen in Januari, 1903.

C. J. DE BEER,
Bloemhof.

Private Post sak Allemansfontein,
Somerset Oost.

oe RElHBLE
vereenigde IDOU•
bator en. Br0ei6r •
De 1r6l'eld.prijl:

lDoubator. BeD
goe<t 1J8maaki.'_
net lDltrument, -
YaIl ' on1federleg-
hire' 'uiatheid ell

erk~~e .oortref

De aloude firma Nl
Eenige MARKT·

H«BBEN de eer het Publiek in
thans een TAK-BEZt(.llIE

In verband met hun zaak trfien zij.
van elken aard.

Zooals tot hiertoe zullen' zij (lrlliOQ.{II6n_'~Ql.Jlri
~e behandeling het vertrouwen, aot!aftl~eblrO
jaren genoten, W' blijven erlangen,

Telegrafisch Adres: cc ..<:lI....I.L ..... '....

TOOraad'TaP .IWE
grooUen en lruunun van

toeIst4llen, indien noodig biJtlOuder-¥
48. 6<1. per zak,

RI'Irttn_,oli.bedjlei11d. 6<1. per mand':
De beroemde hree-v~ FLYING

D UTCHJrlAN wiel in de .,.oorloopende
ploeg, 2i duim wiide Ioop, met draai-
kouters, patente doosjes en al de jongst&.
verbeteringen. Sedert ujn in oer doee
on - een' jaren gel d D, li .ft de
'Cl Flying Dutchman. IJ een onafgebroken
I!u.k:ses gehad, en wordt,. te recht de
co Koning van Gang Ploegen tJ genoe.m.d.
Wij hebben in voorraad drie maak_

atle extras. Wij kunnen ook: de één- en «He-TOOr
utchman tt aanbieden, an hebben een zeer uitgebreide k.eut

Landbouwgereedaohap en :r.lllChinerie.

Simondium Publieke School,
Groot Drakenstein (Paarl).

Newla..nds .

",

versohart
niseerde ".'
ze laatste '

Prij, Co., .
ltAOBlNElUE KOOPLIEDEN,

OOBT 'LONDEIN.

tsohe.vul-
r " banden
tende. uit-
j' VIir, op

! I'

'~OROWN .'
~ ~R~D."

BENOODIGD voor tweede-
klas School. Salaris. £180. Ap-
plicaties ontaangen tot 14 Dece~-
her. WerkzlU!.J])beden te begin-
nen na de aanstaande vacantie.

M. S. DANEEL, V.D.M.
Calvinia .

..... .c,;a..A;A.T, Kaapstaa,
te'Malmesbury en Plquetberg,
;

groote verscheidenheid Tan :
9 tot 16 voet doorsnede met
-60 voet hoog. .

eli e,U,v. PIJPEN van t tot 6 duim.
EN 0 , en a1gem ne behoors -len, deselfde groot.te.

Taak, KOloniale, eo ande e pompen .. SUhOD,
Loc)d·Q:I~era..en andere perepompen. t:cheepa, Mld~el-

pers. en andere zware pompen. .. Allw der
UI1"Rnr~nnl8A\H,U.'" Semi-rotary" Pompen, met klPpie of ballen

pompen, innetaene pijp n VI.D " tot 8 duies, ....
I\..OnU'&klO8UI lijk Pompen .,.oor modderig water.

OP1l8lllroIJt raken met papieren of atroo).
rotary," alle groo'ten op stoot wagens of voet

U_O:~la8tilek en Zeil, YaIl! tot 4 duim. .
Peet., en hoop drukking tot 6 duim. Lucht en

KJe.j_pElo·tot3 duim. . .
en IJzer non Il tot 6 duim. Ook Wind-

I:)tI~laaIr'Ga, .Hoofd, Range, en Stoom tel Krailen, MaD-
UlaIlLM"NSo IWegbuuent enL I

GelPallraiólee1l'd en roode Gerimpelde Wat~r ranks.

'K RJ\A IF'
, -----~~~~~

975·
~ DBRIUS BDOODIGD.

HOOFDONDERWIJZER VOOL
de op te richten JONOBN OBOOl'

te Grey town. a tal. Applioonten
moeten leden zijn van de, N. G.
Kerk en bekwaam om leerlingen
op ~ leiden tot bet MJ,\triculatie
Examen. Kennis van M~iek eene
aanbeveling. Een gehuwd persoon
zal bereid moe il zijn eenige Kost-
leerlingen in te nemen. Salaris
£21)() Stg. met kans op v~hOoging.
Werkzaamheden te begmen na
de Keratvacantie. App~nten
gelieven zich, met de noOdige ge-
tuigschriften (oopiëen) van'~-
~rnheid en goed gedrag, m
gesohrifte te vervoegen aan onder-
staand a.dt'e8 tot 16 November, a.s.,
. en daarna: GreytoWll, Natal.

Ds.G 0':8. MALAN,
:OpleidinDechool,

1!'enmp,n.
Kantor:

~ ~ OIlderrindmg in Zuid.AJrika in·het
Wij!1dBIOIeIY eD PÓD1p StelMla.

piuD.: Alleen enanD muueo ,'ord~n gébruikt.

I

Zonder Re~~r

ZAT~Rl)AG, 1
-------+--~~----
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Drin erlijke
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DEB

J (E'zijl
RIJKEN,
A MEN,
STERKEN,
ZWAK K:EN

HERSTELLENDEN
IN

ZIEKEN.

l EGTAR
THEE

Is een B rlijke Drank voor
alle Men enen en op

lie tijden.

Vwkooht alle XJ'1li nieJ'Sea
.AJcemeene Wtnke18 dool' gehee
Z1I1d-A.frika, in i. I. en I-lb. Lood
JI'akjee, en lil I-lb. en 8-1b. PJ'aohttg
V B u.

..

'. .,, .
I'

-J»AUL D OLtT\'JIB, .H'8LAGD -
H NOT-Te 8WJeD~ ~'. ~

Inlit. . - I
- .3 NOT-Te &laplllll~tje, ~~

18 !loT-T. ~plllal' hUe, G~tnL
JJ 8TOFBBIW, ~B

21NOY-T.~~, W~_,'~-
T" •DboetderiIi---háp l'

J W OOBBEE8, JR.,..l 00., 41"jJd»~
14 NOT-Te Halllleabvry, ~e .... eD, -en:

-Iooe_~ere.D, .ooalll bWeraad, purden, -Iwr.~,
na. -
2( NOT - Te }lpo:r..-borg, TMtgoed en

loy.ode hue.
IMMELMAN ti: 00., AFSLA.GERS.

22 NOT-Te 'Kalm _IUY, jp'OOt 811 kleil)Tee.
DEHP.ER , MOORE EMUIGE, USLA

GER.
13 NOT-Te 0 ledpo, Paard n e'o Esel.
~ Noy-Te Oaledoo, v&ar.goed en bQÏal'~.

o G MARAIS, AFSLAGER
'17 NOT-Te B06hof, v tgoed
li VAN NIE,KERK, AFo~GER.

15 NOT-Te Dooglaa, nat"oed.
GID;i;ON P -VAN Z[JL, AF LAGER.

8 ~OT -Te Hont.agQ, Tlaloe eo lOMe g~eren
13 NOT_l'e A.njjUzaal, Montago, klilln Yee

.n ha' raad
DE V[LLrER ti: MAIU.la, AF-BLAGERS

19 NOT -Te Boodepoor', Mglfn.J.b,nr~h-gr_oaU
en kl_iD wee

PJ BO MAN en ZOON, AFSLAGERS
6 NOT-Tê tellenboecb, natgoed
J SARAlS. 811 CO., AFSLA.~.

7 NOT-Un de Purl, TlBtgoed.
13 NOT-Te K1apIIIQY8t.aUe, oprechte,li:96ien

'flIIfS60 eo [onge OMeO.

FRED WILMOT, AFSLA.GBB.
~ NOT-Te Riei Poort, Sn,herhind, 1000Joed.

B J RA-ATH, AFcLAGER.
26 en '17 NOT -Te D.mfonteio, dát. Brit.

• town, IeTende hue, boerderjjgereedecbap, ens.
29 NOT-Te Bri"towD, _TutgUd en hU!inad.

A. J. BOTES, AFSLAGEa
3 en , o.c-Te AYWOIIte_in, 4iairi" Fiaaer·

burg, nat en Io.ioed.
ALBERT BRAND, .AFÉlLA.GER,

15Nci.-le Clanwilliam, E.. t..
C W LOGlE, AF L.lGERS

5 Dec - Te Aberdeeo, n~tgoed
------------~----------.----

J. van NI EX ER tt
MARKT AGENT.

STALL No. 5, ~IEUWE MARKT.

ALLE Verzendingen aan bettl
.' toevertrouwd, zooals ,vruch-
ten. Pluimvee, ens., sullen met de
Illeeste sorgvuldigheid worden ver-
~ht. Afrekening volgens keuze
der verzecders.

LET T_OCHWELl-AYe n .an .....
Sec , Van de dI __ YH-
U.. • Co, lIep.rIlt, of __ a ..
F , om' Land, toch
.. " ...., .. .,..... te voor-
1l0Me., op lie. opMltrllt "~T
BUS 44 ,......... ,

~ENNlsaEvINa.

Daar Mtiandag a.s, een publieke
vakantiedag: is, zullen alle Adver-
tenties, die niet voor 12 uur' op
ZA.TERDAG ontvangen -z1Jn, niet
fn de uitg-ave van DINSDA<l
kunnen komen, maar moeten
overstaan tot DONpERDAG, a.s.

O. P. SOHULTZ,
, Secretaris ..

••008 Land," Kaapstad,
5 November, 1902.

KAAPgTAD.
NIIIIU .... ~T.

a NOT. 1902.
t I d ,£ I d

Groene Erwteo o 11 0 - 0')2 Ó
en- o )2 0 - o 15 6

Aardappelen .. , 1 10 0 _. 1 2 9
Kool ... 0 0 lt - 0 0 6J
Uien ... .... 1 7 0 0 0 0
8o\ei' 0 1 a 0 1 4
Boende .. 0 3 10 0 5 6
&end n: 0 3 0 0 4 (
Guaen 0 5 10 0 0 0
L,moenen 0 5 4 o 14 9
VOCelstraie Erwiui ... 0 ) 6 0 e 0
I[a~ ... n..-., ... I) 7 6 0_ .0 0

'r~.DE ZUID-AFRIKAAN
VEBII.!!J()O asr

ONS LAND
DONDERDAG, 6 NOVEMBER, 1902:-

-De Londensche Oenterentie.
VOLG&N eeu Reuter-kabelgram is iu
Londen deser dagen een Bla.u wboek ge-
publiceerd revenrio een opsomming VILli

do verrichungen en besluiten VlIJl de cou-r fpi ntio der K »loniale prenuers-in Londen
met, den he " Chamberlain. -DI.fKoloniale
:iOC;et.aris bekleedde den vooditt.erstoel.
Hij verklaarde dat, volgens zijn meening,
do politiek federatie van het rijkbinnen
ti greru.e.n der mogalijke dingen viel,
IDaM dat. de vraag daarvoor van de Koio-
niën moest komen. De Koloniën zullen
·wllig niet. om rijks-federatie vragen
tenzij :&.ij oyert.uigd zijn dat dit tot hun
voordeel zal zijn en dat hun belangen
onder zoodanige federatie behoorlijk be-
schermd . en gewaarborgd zijn.

De heer Cha.mberlain ging' echter ver-
der, en zei dat de imperial regeering be.
raid lOU zijn in gunstige overweging te
nemen een voorstel, da.t de Koloniën in
beide huizen van het. Britsche parlement
hun vl"rteg nwoordigers zullen hebben.
Jlij achtte het echter meer praktisch een
Rijbraad met uitvoerende en wetgevende
macht op te richten. Het kabelgram
geeft geen bijsonderheden omtrent dit
plan, bijvoorbeeld a,angaande de wijze van
benoeming of kiezing van dezen raad.
Maar_ het i aan alles duidelijk. dat het.
streven van den h r Chamberlain Ï5 om
meer macht iu Londen te centraliseeren.
Het blijkt dat de Kaapkolonie en N.tal

de eenige Kolouiéu, op de conferentie ver-
tegenwoordigd, waren die een vloot-bij-
drag6.onvoorwurdelijk beloofden. Austra.
lië u Canada wergerdendit te doen. Deze
houd mg van afzondering of zelátandig-
heid door Canada en Australië aan den
dag gelegd kwam ook nit in v r-be.nd met
d kwestd van militair v rdedigiag, De
beer Broderiek de minister van oorlog,
:t Id in zijn optminglredc, dat hij ver.
trouwde dat de Koloniën in staat zouden
zijn Engeland (het. moederland), indien
nood:ig, l»j te staan met troepen die ge_
bruist, kouden word. n n met de ge-
~ lde soldaten Vloll Engeb.od tecen
eemg EIII'O h - m~idI Met.

machtige .ma.&t&~lPP\kjd1~
invloed in
zetels vanl KimJloerle!_51O:I~eJlI)k
beschikki :
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Hiermede tot aJgemeene
naricht kennis _" ..v..n. dat, daar
de Konings Ve.~laJl Nonm-
ber) dit jaar Lotu,",u..,;' valt,
werd besloten .... pu,,_!!I'
her, als een Pu.4~~e
te vieren.

Op dien
brieven utlIiIlA:U1ilIIIlU"'''&

besteller in AAIl"'_pu
om 8.30, v.m.,
Pilaar en MUlwtlISisen
v.m, en 7
geven op de
bus,

, KLlND.lG, 3 ~

De ..... MIlk dië
... ...mr UI.....--..... .. illtelrie

BETREKKING, i
I

lINk
, DIEI

3 EZELS weggelo6pen vaD.
. troepen Amerikauche
op Maandagt den, 27.n OotiOber.1
IJ. twIIOhen de Paarl eliWelijJqton,i
gebrand op de linken
"J:T." RearenSohutmeesters
anderen, bij wie ge:r;nelde
mogeu aankomen, geliev~
te geven aan den h,eer P. A. ITOOIIIIN"

Wellington, of &$0 de on{lenretee~
kenden, door wie alle billij~
sullen betaald worden.

Personen bij wie sij mogen &ant
komen, en die geen opgaaf er yap
doen Doch se naar hE\tachut -'Onden
sullen vervolgd worden. I

A. ,B. DB VILLIERS & Cf'
Paarl, 3 Nov., 1902.. .

LEVENS j

. jM I
A. SPOLANDE.R & COL

JGEVE8TIGD 66 JAREN, '! TENDERS
I vraagd

Chronometer., Borologe· eD Klokm&1:efl' .Lowry Pas
Yfrlro." otIG4l" , 8o~n,on', Gebouri{en pas) en 00lnel111611'!PM~·U

bet Strand
UgIflOIJtT "T1te WAil, HOtU," aan~.u! 1903.

ILangutraat Aj,u, De tenders Itnl~nElID

éé a of beide
Gouden en Zilveren Horloges: in bijzonderlijk mé:Ld~n'~~teel

voorraad gehouden, zal worden
aan den nn(Ietll1et,ook~mle
voorzitter 'K<:>;UV~"'V&O "1'l:!eU"""
vóór 11 NovenrlDer.
slaagde .tenderaar
lijk contrakt rnO'BOOIl ~~g:"an
den raad,
leveren voor
ling van sii
diging van

Tenderaars iWOl"UNUI .j~rZoICllli
volle na-nen
de borgen ~ ...,,'..."'..,
der tezamen
moeten toeseaen,

De laags~
niet

~
(Voor den hoofdrechte

KAANDAG, 3 ::-

ZuL I Bt!sifl

-I
W-i fl t'ostleg81 I:~:::~!~01L~~m.

~ { 8 •. m, t.ot 10 UIL
5 D,m, t.ot 7 D.m,

--'--- __ 1

Uren,

Oost

8 .,m, t.ot 10 .,m,
.,m. tot JO Y,m.
Y,m, t.ot 10 .,m,

I 7 Y.m. tot lO·~Ov,m
6.30 n.m. t.ot 7 0 m,
8 ".m, bt 10 .,m.

private bussen,
8 v.m.] 10 V.lD.
5.30 'n.m, tot 7

van de Kasteel-
gebou 19' wezen.

.A~~l'I\sLnk,Postwis-
bezigheid zal

dien dag gedaan
van het

JONGMAN, voor den oorlogj.al-
tijd in Gouvernements betrek:~l?g
geweest zijnde, zoekt weer adullf18-
tratieven werkkring. Ook gene~en
kapitaal te storten?f als oomp~~on
op te treden. Brierea met bIJzon-
derheden, letter 14. W., Kantoor
cc Ons Land," Bus 44, Kaapstadl .

en ontvaIlIQ"st
Posten

voor plaatsen
weg, en naar
Kolonies in ' ~lIO'AlnAl'!D

wone tijden •
. Goon posten
maakt worden

, tak lijnen naar
bury en Sir
treinen, die
n.m. en 4.30,
vertrekken.

Naar Drie
sen tuasohen
stad zal er

MALMESBURY i
Exeeu~1ll'8kamer en Voogdi~-en
Brand- Assurantiemaat8ehappij

I

OPGERICHT IN 18e4•. I

r

'lrtfdijfd lIii .deU ""II, Pu.,.I';""lIJ.No. 10 -4"188

Opbetu.lde Kapitaal '£8,220 0 0 .
issent FODds ... .£24.00~ 0 0 Stellenbosch,IUC1t.o~!I"~jfl

De Kamer onderneemt de AdminJtratie
van Boedels ala E180IltelU'8n, Vopgden
Truate. in' Insolvente Boedels, , en&
Optnkken ,.an Sohepenkennis8en, ll'ra,na ..
porten, Huwelijk.- Contracten, Voor he
,.ooreohieten nn Geld op een~ Ver
banden, en.! en Algem~ne Agént;sohap-
pen in en bmten de ,Kolome.

Verassmert Los- en Vastgoed
tegen billijke termeD. :

DIRECTEUREN'
0.WelEd. Heer G. W. D. RuST,. , ~

Voorsitter.
De W,II.Ed. Heeren

N" J. H. C&o. 18Ia; I n•.A. J. T; BOuI
Dr. E. L. B. LoUBSIIB, A. 'J. B~801f,
W. D. :M.u.B1IJI.... A. W. Lo!1l\' .

• UDITEURJ:N :

De Wel-Ed. Heere.n I. J. J, Vu AARDE
en M.uTRI. BJroTS,H. Zoon.
0. Oireoteuren ,.ergaderen eIken Dins

dae'. ,.oormiddage, in den' Zomer ~ !) udr
in deu Wia_te 10 uur. 1

'l.W. KOTZE, Secretaris.
j

Publieke Verkoopiog

ijUlte.nledl~ ,en
UL)J''!'L<:>L.U dor~<66n

koop en
November,

.... ~. EZELS!

VERKOOPI •• van
151Elntl tt - EzIII

---_._,----
Malmesbury Execut8ursk&m~r en
,Voogdij en Brand Assutautie
Maatschappij .

De 0Dderse&eebnde UI ~r re-
keniDg ftIl de beenm GOOIeD en
De . Villien boftDPlO8lDd getal
lke1a publiek ftI'koópeD op
. Zat8rd1g. 16 Bov.. 1902,

TJ!l

OPG£&lCl1T •

vervoer van 1r00l1eniD
den genoemd
slechte zullen-
naar' Darling,
overlsden te Ka.lao..Ulra&l
worden door cieJver'lreni;,en:

Jo):IN .BENOODIGD,

D'E Ondergeteekende, gelast door
Mejufv. de Weduwe Buppers-

berg, ~1 publiek doen verkoopen

OP

Woensdag, 19; Novembel', 1902,
I

Rleb.eek.ka.~el,
Malmesbury Afdeeling:

Zekere drie Erven met: daarop-
staande gebouwen, bestaande uit
een Woonhuis met. 3 kamers, Eet-
kamer en Keuken, Kelder! en een
SW voor vier Paarden. Dit eigen-
dom is gelegen in de ~n-8traat
en goed beplant met een Wijngaard
en vruchtenboomen ; hee~ prach-
tigeo tuingrond en loopen~ water.

Verder, Huisraad van alle soor-
ten, en Keldergereedschap, en wat
nog verder zal worden aa~geboden.

G. W. KOTZE,
SOOretaris.

J. W. MOORREES & Co"
~f8lageNl: --~-~~-----fI

Malmesbury, 25 October, 1902.

'........ j
TBNDBB8 worden mita dezen

~t te worden inple.,erd bija- ~ Diet later di.n
den 17den NOVBllBBB, 1902, 'fOOr:
den 'f01genden die., namelijk:-

lo Voor het publioeeren VaD al de
~D van de
Raad.

IL Voor afdrukbm in mj groo-!
tell cb-uk. lOO.,ele ala DOOdig

mogeD sijn ;, en 'fOOI' ,
m. Het publioeeren nn de

. Notulen 'faD den Baad. .
Al het voorafpande moet in de

~e en 1ioUaadeohé taleu .
gepublioeerd en gedrukt worden.
T8Ddel'l moeten melden voor welie -
BOm .ij gereed aiju den geuoemdea
dienst per jaar te doen.

~ kontrakt sal Da verloop' van
37, 12maanden '!aD den datum 'f&Il het
liD- .. nnemea ftD den tenQer eindigen.

~1tI1tt. De laagste of ~ Tender sal
Diet noocJsakelijk \~ aaageno-....._..,&" 1DeIl. , '

op Jut,
A. J. LoYNES,

Bemoetaris" .
Af4~Kantoor,

Sp' N~~n~
,il • 1902.

EEN bekwaam Musiekonderwijzer
en Organist, tevens piano 8te~~

mer en hersteller, met uitstekeude
getuigschriften zoekt een, hem pas-
sende betrekking, onverschillig
waar.
Brieven FR. aan dit Blad.

Kapitaa)
Reserve' Fonds ...

H.4B~T BOLUs'.
H. J, DEMPERs.

WELLINGTON".

Erven I'Erven I
Uit de hand te koop,

10 ERVEN
(Onbebouwd), groot circa 100 x

60, gelegen op rechterhand van pad
naar Hexberg, grenltiende aan grond
van den heer P. R. Louw.

De erven zijn 'te krijgen afzon-
derlijk, of in 't geheel,
Prachtige tuingrond, beplant met

vruchteboomen, nabij rivier, en aan
bet dorp Welliogton gelegen. ,

V001' bijzondeI:heden d& aanzoek
bij

BENOODIGO, '

TWEE Timmermans. Doe aan.
zoek per brief, meldende.

wt'lk dagloon vereischt wordt, bij
M. C. BARNABD,~

47BI~
Beaufort West.

DJlAPElUE..

3 November, 1\)02.

,
i

Phili~
2O~1

I
I
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.. ïMkte ...
~_,:~. - ~III.U ..•_ -19 _ ..." ~~..... d.niIf"., _
~ op na W liep ,,-' ..
IIudeId.....-. ~ ........... PfIe-:;U!d:=C::f;~~~
U~ Dam ••• _aeri ~....... 1)e
bOolárecht.er __ dat de ~ • ~ .. O$ItrdCl.
eucuteur, die .. Iaij om _ ~ ...
~ Md 'P"'ftIOIP __ de ..
Ir;u.a.- TOCJrl ~ ol, _ d. l'Mid ..~ ~ ~. raf-bij bet ..,PM
In PIijk - UJIl ; _ aajlUj
dit aiet PlUG bId-_ ~ ~

DlEF8TA,l. g aDdere uitspraak doeD daa die waar tbau'
door ... nriatering waar eell klerk na 't. poet- nu wwd geappen--d. AppM'Yal1 dé. hAd .
k.unoor, A. AL l'MgU!!Ou, uldig op pleit- gew- -*' k.a.teD, mei dien veJ'lllt.mdfl
te, en verdedigd "erd door '1IdTObAt. Wilkia- n nieuw PI'OOOII kOD beROan_ wordea
""IL Hij yaa werbaam __ PUjeI de- zoo aulb w.t s-chledáe' ~lIlnt obk .de
partement, ea d. ~ den tvperiD- kOlteo 'nu dat yoor deu magiitraat _ Jioe.
t Ldent van di cIepo.rfeme: t trUte om t ten drapn-. t I
toouen dat hij bij bet &- TUl aijJI. "ft iD SOUTllÁLL" Co. vs. W. lil 100000Enr &
bet algeven der pM;jee 'f'OOr driemaila£396.Co. I.' tÓ»

in gold of ~ had weg gellJaakt. Bij Ad ...okaat, Be~ja.miD v~~ ~tea,; ~_
...11 bewee1Ïle dat hij eeDlllUl poat.cegelt in vokaat SchreinQ1', K.C., ...- reapoadeakn.
eeD lade had ,gelaten waaruit ma .. had lrua- Do .. ak liep ,"er d 't'I'Ag of reeJlODdezit-
neil telen. maar uit het ODD verhoor dat wet zouden bel wordeo ~_a.. te: __
b.lJ·ond- moest bleek· dat l... l.l' g. --,. h &~ ....--.,.-- ... 1-...., . nn """er andélameU4·tW a~teD JiaH&
le enheid au bar.archpel deed, In w....nl ~ de koloniale lijst 1rildeo. _ ~
van laet betoog nu ~D adTokaat dat hij 1lÏch: Het bl k dat het woord li L.iPt;foot" m dit
louter aaD achteloosheid bad dllldig pm..kt handelsmerk yoorkwam, DIOOa dit" .
en nieu tegen hem beweua ..... , "erd hij reeds laag door eischen iJI..han merk. w"'p-
IICbuldig gebDd ea tot ugen -.nden harde be&igd; dp.t ai' ~Ch t.egeG ~eerdeni .qe,rk
pad yeroOrdeeld; en ~ "., het "erk zich venet h~lld Il, DIMI' nlf han b,d~
der tralllittiag klaar. was goon kenuÏ-l ~ 0QUlat . .ij .f/i ~

guinj bijgevoegd 1uIddeIl; en tW han Mho-
ha~ btwoord 09it UadenIIÏIII Diet het ~hte
voor een m dt achtte. op dit pant ~ de

(Voor den hoofdrechte:r, sir J. H. de.VillitIis). hoofdrecbter, met het. oog op de ».p,.,..,.
precedenten, het met hem eens te lUPl,j en

MAANDAG, SNOVEMBER., 1902, . b 0 allnzoek nrd dua ~~ met ko.teD.
Hof verdáagd tot deu YOtg'iaaen c;Jag. l

irOWEL:r.JKS ZAKEN. i
Drie __ na en- aard k1rameq voor. ~De Allel'lei.vanOhamberlain ot

eerste 1rM die TIIJl V&Il der WMthoiau n. 1.....
Van der Weatbm-, 1ra&r adrobat Burton ACU.L~~, t
voor á8chena ombentel na h1l1relijbrecll~."U --- I 1
rroeg. Haar man had baar, tAlen·.ij te V~ (Reuter-teIegraD!). I
tona W_ w-oow, ~, Da jann lacg Johannesburg,' 3 Nov. -.Op em pe~
getrouwd te ~, W'Ult nu de vijf lrinde,'eD vergadering van den atad~ad werd ~e~
uit bet buwaijJr craten .... 't oudste 17 beslot n om _ uitAooclWng per ~Mf-
jaHn oud, wt deu gemMl!lOhappelij~en bo. UbeI at n den hew ChambetlaiD tot betj bij-
de{ bad .ij £1,000 b~, ell !lij had won n ",u ~ feMtmul.op een late!r te be·
allee lt9daan om baar m&ll em aaogeuam palen d8f5 uit te DOOdig;a._ . ".
1_ te venchJJI_. maar er WU eeD darde Een vTlj lange recht-u: is in bet ci,illic
pal'tij in de lIIIAk ~eaad. ea rMda "D h bof hier uitg~· De h'eer T. B. Jiir.t
eind van het vvrige iw liadden zij iUetzamen had een JlIIard ~en te Port Elis!~tb

d zoodat .1. f"":eeh • d om aan n wedna te ~ ooder de
gew~_{ ~'I - "'lY tI1S a&ll e J'ook- club _1A+>. deel te nemen. . ,j)eKaapstaa bad opgwicht, waartoe verweerd_ -, ."t!r-
baar £200 had. gegW8Il. W t zij we.oaeht. oolllillUssarissea hielden daa.l'OP - verg~d!o-
w.. niet echt.ebeidiDg, wat J om haar kin- ring wnar lMOher ~niPriII aftegde, waar de
deren vermijden wiJde. maar toezicht 'op de renbaau voor hem gesloteG ward, WOI'~do
lrindenn. Daar echter de hooldrechte:r 'de hiervan.ke~ iD. wedreD-almana,
dat zulk _ uitspraak nifAI ill het geyal en op de . r 'Dit leidde ~' een
van kiDd oYer de.eet· jaren g8aaan eisch van £100 weg8llll lastEjr, daar men 'geeu

) 'IIW'd, eindigde de zaak met de gewvne "rUle, recht bad bet ~e publiek te make~ Do
nisi." magistraat.1Plcbt.er de venr-den {de~lub)
In de &aak van correa n. Correa .as h t i~ P.lIen de8le gelijk, met kS tea. ' :

i.ns!telijb de Tl'OUW die de lIIIAk roarbracht, De postmeeeter-geaeraal lIeEit op een rook-
en -wel bij m.ande 'van adV'Obat Boobam.n. concert dill' poat. ell teleg:r1lAl-deparle:me:nkt,
Zij nreo in 1893 te J~burg getrouwd, op zaterdag ,.TÓDd - tdeapraak lI;9houden,
enIater naar de Kaapn.ad v.huild, 1ra&r hij ...nu hij' -- op eie DDOdv.hlijibeid om
in een hotel bdetmaA "erd; _ bij gel&- met ledeD der d~ in aan.raking w
geilheid van ~ dat .&ij baar moeder cljn, en de oprichting nn een postt-tuur
te Joba.nnesburg bracht veriiet hij haar,' eD hij JI&I1 de hand gaf dat weten zou wnt in elk de-
....eigarde terug ~ komen, IChoon hij haar 1OIIl- parte:meat voot-riel. eD wekelijb met h8lfl zou
tijde eenig geld gaf. Zij. wilde gaarne weder zamwomen; want hij wilde zijn departement
m_ ~ lena. ook hi.- ~ de "rale -zoo maken dnt het bij g- ter were1d achter-
nisi.'" dond., l

In die van GaD .. GUIIb trad adV'Obat Eeu lP8Ciale dienst. is geboudea lIlA dT gn
Gardin .. op, en zij ... ~ n.n deoselfden yen der aoIda~ ter begraafplaa~~:rJ wll!"r
.... rd ala de v:tt' Z~ w iJl Eaplan.d voor n talrijk ~ehoor eerw. ~~ uit-
....l..~, _ "..J elijb. moe",tw....d- _ ftidde oyer de militaire nibnuntend:beili der~;.."~~ :=ar de DW1 ~ was (I;&- ~.~ die ge,9D y~i~.'
worden, en in 1893 had hij haar verIa.!. Zij terden tegen ben met wie zij ~ooh~ had·
had verpJetW'ter moeten worden n-verdi nde dëa : een gezindh id ...an bemiddeling 4ïe hij tot
nnu"elijk haar kOst; hjj bl weder naar aan Zuid-Alri:b alnoorbeeId aanpnea. De hen .
Engeland te zijn aan. Order werd gegeven omringeode graven moesten hun eeu lea zijn den
dut. verweerder ar eld mOOllt geven om dat betgeen zoo hoog een priia gekoob~ WllS, J
naar Engeland te kunn n gnan of anders naar niet door zelfzucbtige oneOD.igheid en purlij.
huis leomen ; en deed bij <lit niet dan viel hij g t m.0e6t verloren worden. ,
onder een u rule nisi" om t llewijzCll W~&r- De welbekende preebyteriaanscbe predikant
om geen echt8Cheiding zou pw hebbben. Lloyd heeft om redenen van gczondbei4 zijn

ambt nedergelegd. . ~.
WILEY . ~ro~mICH tt. Co. . Gisteren nand bad in HarrisonJtraat een

Een appel van een ui p~ van den resi- yechtpartij tn.aacben t.".Wen pIaata j'ltUl'-
dent magistraat '!'an oost Londen. Advokaat . bij de em den ander __ . _teek toeI:i,raoht,
Benjamin voor ei her in bet magistraat of SI daarna zeil in den tronk .werd ing~
'h! lWULlc uiteenzettende ",eide d:.t deu terng- tierd. ' ,
betaling nn £a ll~. 9d. van den magistraat 'J>e Indiërs heb_ UIl generaal LyiltJeton
bekomen had om d vol de redeR : - In bua IAijdschap ~-o ""er de l/pricb-
December laat tleden had eisch r ten faveur ling van eeil ~ 'rOOI' han ~
""n de andere perlij een v band' van £1,200 velden, op bet kopje aan Becuidenhoutl Vallei.
~eteekend, en de volgende Juui boo hij, in· 1

~n:~:n"':_n J:v~~ ~l!;~~~~~ Xaapsche Afdeelingsr¥d.
daar r~s in Juli het kapitaal werd afbetaald De lDQII()elokache vergad.ering van den raad
had hij terugbetaling gezorgd van een deel "erd Dinsdag marlten gehouden.
Vl\Jl den iDtawt naml¥!]lt ...at overbleef al De beer' Hare bekleedde den .toel. j .

do tijd dat de terugbetaling nu het. kapitaal,' Te genwoordig waren de heeren BUIlFit-nan,
plus drie Jllaanden o~ un de andere 'L.W.V., Langerman, Allen, StukIl<' Trtdidga,
partij blijven moest. De and e part jj. dio Lawton, Louw, Jenlin!lOo, met den wau!elOeu"
trouwens in dezen niet TOOI' zich maar 'Voor deu eecretaria en den ingenieur.
coo boedel optrad 1nal' b&&r firma executeuTS
van WaTeD kwam van de uit.praak iD appel, FINANTIEELE: OPGAAF.
met ad.okaat UP.Ijngton alt raad n, D Uit de linantieele opg .. f bleek .het dat de
hoofdrechter !de oe trit6praa.k uit, daar lIillk inkomsten van hoofdwegen gedurende do jmaand
een zaak hem nieu" _. Oc:tober .£92 11. lId waren i en die v@ tak-
G..\.RDNER VB. GEMEENTERAAD VA1~ P .• egen £60 7, lId. De uitgayen voor ~oofd

. . wepn bedroegen de 'Bom van £2,157 II 3d,
ELIZABETR. en ...oor tak.egen £2,251 19.. M. He, batig

Adrokaat 8chrein ,K.e., voor applibmt; a1do in de bank was £6,72~113d. :'
advoka.ten Sea.rIe, K.O., en Benjamin V'OC)J'res- SLECHTEN TOESTAND VA.N VICT,ORIA
poudenten. De zaak betirof het teet.amen
..an mevrou .. Gardner, in IBM overleden. _ WEG., ;
..-ier t ent _..t in 1874 ..... iDgediea.d Be be~ LawtoD wee., op deli onbevredigen·
(6Ied). Van haar n.st eigendom 1t1I.II een plek den toeetand nn den Victoria Weg, die door
gemerk.t als yoorbehonden ~ openbare d~l- pIId·lokolllot.ieyen opgesneden wa!.
pinden, en op dien grond weigerden respon- De ingenieur zeide d.i die weg be~oorljjk
denten toestemming te gfIV t.ot den ...er-' macadamiaeerd moeat worden, daar er 'aleeMII
koop nn het eigerufom. Advokaat Schreiner een Jaag gruia na 3 duim op was. '
ontltendé ebt het Roomscb-Hollandsob recht ZIG·ZAG WEG TE SIMONSSTMJ.
het denkbeeld kende dat ...oorbeboud recht,
!(aI tot eigeodo~ en hracht die ala soeptie
voor; advokaat _le achtte een nader on-
derzoek noodig. De hoofdrechter :r.eide, datde
pxceptie Diet gold als met bet woord .. "oor-
hPbouden " bedoeld werd ••wettig voorbebou-
d811/' en dat een eseouteu.r recht bad to
('Cn wettjg voorbehoud z:ioh.te verbinden. De
&Xceptie werd dus VIIn de band gewezen, met
kosten, en het hof ve d tot den volgen-
den dag.

(Voor ftlchter M a IfP _ .. jluJ):
, ---

MAANDAG. 3 ~OVEltBJ:R, 1902.
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CllVIELE ZITTING.

GD, , .

De heer RaDcia:a.n sei dat w.egens de inbreuk
aemaalrt door de adminliteit, er een bieu".
weg voor bet geriel 'fUl he~ pnbliek noedig W&ll. .
Bet departement ftII publieke .erken behoorde
gevruad te "oNen om den weg te makeD.

Er werd tJ.loten om'eene depntatie' n"r den
oomarlauria af <te- v.. rdigen, ten einde de ,zaak
bem VOOf te leggeD. i' I J

BIJDRAGE AAN HOSPITALEN .
Het belrekking tot dee raadA bodr_ge un

.bospital~DI bellloot de raad om de !lOmala .olgt
&e verdee en :-63 per cent aan het B9merset
'Hospitaal; 18 per cent un bet WoOd.tock

WILEY .... MUNDICH & 00. Blllpitaal i 10 pel' cent aan· het Mowbray Hos·' -+---H''"'''!'~------+-''';''-
In deze zaak deed de booldrecht-er ui praak pltaal i en Hl per cent un het Wilnbergl~ospi.

t~u gunste nu appellant, .p grond dat teT~g- taal. . I

h.,Wing ..-an een deel v den 'outnngen In· BRUGGEN ·OVER EN ONDER DEN
ter~ niet door bet hier bestaaDde recht ge- SPOORWEG. i ,
\,()rderd werd, tenzij er hieromtrent een 0Ter- De heer Louw .telde ivoor: "Dat· ae raad
kotMto .. as geeJote.n! zoo Ills relpcllldent bad am nwerken aODmet die .oorJledeljjk~, mun,i.
k:unnen doen toen hij bet kapitaal afbetaald. eipalitei&en, die er belang in hadden, I in het

DALZIEL vs. DALZIEL. bouwen :van hrugaen oYerj en onder he:t spoor,
Advokaat Alexander voor ~her ,die v en een proefeaalr voor bet hoogge~htabol

baolf man scheiding wiJde weg oYenpcl be- brengen aou &en einde te bealia ,ep omiren t de
dreven met Bijn nicht (oomseg ter), bij wie ...~rantwoordelOkhe!d der regeering iD ,het op·
hij t"ee kinderen beette te be~n. y.enreer-· neMen ~ aooda.nige br~,.gen op plaateen waar
der "as niet ~woordigd; biJ bleek ne afdeelinfvaad en manlclpale wegen C>,.erden
timmerman te £ijn en £16 per maand te nr- ,poor::L~:,en, en w.. r de trafiek bet bouwen
dien"n waan-an hij £6 aan z:ijn nouw en 'fan Z • e brnagen ucbhurdigde.'l
,....tlig~ kinderen per maand mOEllit betelen De heer Runciman gaf aan de h.nd dat. 166r
vol!l;en.; l'en wtspraak V'&II den magistraat. de aak voor het bof gebracht werd, mêD oent
"Mat getuigen waren ~en tot het be- de .. l.e voor de ,.eeriJJ, aou lenen. Jij) was
,,'ijU'll van bet overspel, uáde ad~t Alcx- ,:an gevoelen eb~ eene deputatie bare opwacht·
.tndl'r dat bjj wet aandrong op nrdar onder- ing bjj de reg"rlDg moest maken ten einde de
houd dan reed door den ~t Wall ~ regeering op de noodaakeljjkheiJ van Jlulke
KeWe7.Cn. Ech eiding werd ttitgeeproken brugeen te WUsen. De h_ Áll n kedrd~ dit
met veri-alling TIUI . be recbt ~ de helft goed. ~
'",Ill d.?n gemeenschappelijlren boedel, en toe- Eeue der)Uta~ie beetuDde uit de beeren Hare,
wijz:ing V1lIl de sorg "oor d.e·m\nderjarige kin- AJl~ .. Lange1man, JenlriruJon e.n Louw werd
d .. r..n Ilan ej!!Oh . aangeateld -OlD hare opwaehting, in verbind met

Eon derRelijke zaak Will! die yan Sells TS.. dese~, bii den comlllÏllfam te maken.
'.' lis ~~vób&t P. S. JODel), waarin de man POKKEN.
Ill.'lgohJu ovenpel gepleegd n toen, door m t
ziJn minnares te trou... ,ócb ~ bigami«; Uit bet .rapport van bet comité bl"k bet dat
schuldig had gemaakt, waanoor hIJ In d ~ull er 49 gev~on van po*en in bet gebied ftII

• trnfzitting veroordeeld WM. Ech b 'ding den rUIl~, .
lutgEl!!proken, met toecicht over de lriuderen AI het: m.ogelOke werd aangewend om de
lULn£oisoeben. aiekte·ta ht8Vij~"~de!!!D!i!!'!!!!!!~~!!!!!!!!!

VA~ RIJN WIJN- E:S SPIRITUS MAAT- EENIGE dïiên gëlJen .... erin "n
8CHAPPIJ n.·AURET. mnt alhier een bericht over een feest·

Adrokaat Schreiner, K.C., ...oor . hen i viering bil Moorreeebu,g ter "re;nA ex·
verl<e<>rder door d wet v hinderd om te PI - pr.ïdent Krtqfen verj .. rdag gehouden, eD
I..n. De zaak betrof. de ,"erdracht van seker wurbO EnpJeehe ollici8f8D die ...oorbij,lrwameD
~i!tcndom door eillCh g.kocht. roar £12,2.50, rijden miabaDdeld 10udeu &Un. Wo lleD nu dai
Nl "Bal' een ~teat eu eeD bott 0 er diel! dag een pic.nic plaat. had niet ter "re'
te Kalkbaai tAle behoord _ De overdracht ftII de heer Knltrer maar wegeni een ,.,rjaardag
..er'tnagd w~. een kw tie m t 9'8rweer- wan de tamilie die het o{l tonw bad ~_t,dat
der over een aireek grooch, waarvan het een paar Eqel8che otliCJ.ereJJ voorbjj nam in
"i!l;..ndom aan bet _tebestnur heettte "n br, 'WII&rftII' de "ne die "_ bIeD' kop had
too te kom n; maar ook uadat .dit bezwaar en _t bei v~'geA en .laan der paarden
1raI! wt d n ~ geruimd werd de oftl'tfn t oen njj malllpm a , door de fa.iriereoden
nog niet ter hand genomen. Het hof gn! "erd aitpledJen en, n in ajj.n 1ra&rdigheid ge-
last tot de o..-.rdncht, _. t Oyer v I'- lainkt voeleud, op d_n w.. ungeljlO{ien ..en
tien dagen zou de executie. PIU hebben. tegen een der UDW.UpD duweep had Jebnrlkt.

GROENEWALD n. VAN SCHOOR. 'nA .ellre~ ~iimet al.te ~t wae af-
Een ap~1 Tall ui praak van d resi-' ~kome~. 'Van die onier' Ie.. ra die -1bet rroe

de.n~ m~t van S llenbo6ch. In deêe' der ~en ~wel ala dat der Enplecbe
zaak h.a eisch_ met bijltand van haar ~ bekend &(JD, moet. het ~ .. laten

2:UOOtTall vwweerder .................e nu _. .orden ~e ..... 4e beid~ lealJll"!l van h?i
of ~ TUl £20 ;,i1:bt. De k- c..urde den __ ten lehon nu j.aarbeid

deling eier Aak ftId aitpteld .... t

OD.derw!Jlere8 .BeD~ &IJ
. Assmtente JJl de PUblieke
'Sehool te· ~h08Ulan8dOI'p.

De applicant moet eeo IIIKIaMe
"OndaMrijsens Certi1ioaatu' o~

----~-t:----+~--·IJenen till ....... ut ~ on·
derwijs te gevon in de B e _ .
Hollandaohe . Talen, '"!I'k
(~ and lewing), ~ui •.
(barIQODiumJ; en moet ook lidmaU
sijn eener ProtéetaDlche Keirk.
Teebnen ell B.uroeereu (f' '.

CaI Drill) JUlien tot unbe
Itrekken.

Applïd.tiee worden ingelRéM ~ty so November. .WarkJa·mbeden te.r aanvaarden 21 Januari, lOOS.
~ per annum en de

.tlOl. muie\'g\'ldeD.
Jt H. SOHOEalAN,

seo. School Oom.,
SchoellUlJl8dárp.

/

ELS'!
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Ezels
v.oor re-

OOS8n en
.id getal
i)'

1902,

1:11.

~RAND,
ctger.

.q. II.
lits dezen
t)verd bij
latei dan
1902, voor
meI ijk :-
1 van al de
van den'

DINSDAG, 4 NOVEMBER. 1902.

VI'ij grOG-
als noodig

De volgende heereu sijn
Agente. TOOl' .. OU Lutd " :-
1. W· IJ lORI, P.K. Riebeek 00tI~

Albanie, ii de PlMta nn dec beer
1, F. LombU-d (b dan~.

H_ 1. PIDlll&, Bu 32, I Germï.toa,
Trao.vw. ,

H. Jl. G. Dum, Bultf0llteln, O.R.K..
D . D. J. 'VrLJo K, Reit., Bethlehemf

O.R.IC..
De heeren. POOUrITU en P...:s ... , GeadD1

Ageu.ten, te Wepener, O.R. K.,
De heer G. K. Theron, Gen. Agent, tAt

VenterBbnrg,O.R.K.,
De heer .&dr. 1. Leli nId, GiIadm. t,

te Hoopt! ad, O.R IC. '
O. P. SCHOLTZ,

8ectetatia.Kaapatad.
5 0"., 1902,

van de
taad.
lOet in de
c:he talen J

worden.
;oor weli'e
~anoemdeB

rl oop van
Im van het
reindigen.
Tender zal
j aangano-

Tenders voor de Eieren
.van Ze.e Vogels.

DE aandacht wordt ~ op cl.
~, gepubliceerdi'in de ~
vemementa Guett.e Tan 21 .!l..... , fl1IIeD- .
de om t.eDden voor deIlkoop nn de eierell
Tall _ vogela op de Gou.v~
guuó eilaDdu.

Teadenan m.oeten lr'Wot.eere!l Toor (a)
.het 1IIiSOen. 1903, (b) de twee .iaoeuG
1903, 19Ot, en (e) de drie ,maoeaea 19Oa,
lso.. etl 1905.

"NES,
·cretans.

I

Komen Aanloopen
OP ... ,.. ....... , , .' I'e«le,

een 0. (rood bont.), 'om rent tweeF
oud. . ~naar bo hem terug krijgen.
tij bet_lm van rut Onk.C.teD ..-ó6r of op
den. 2o.ten ovember,.... indien DiAS
gelOIt l'66r of op diea dU UI hij 1Wl-
gehouden of verkocht wO eD om OD-
kOlteD te dekbn~

A. P. VU.DB ~RWE, t

~'KruJ,
, Di.t. M.a:rTayeburg.

Murrarsbur2,
31 Octo_, 190~

,~.
'eld Lesse-
; alsmede
a enhandel
roek
Bug 9,
itellenboeb.
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INa~LIJFO ONOËR DE MAATSCHAPPIJEN AKTE~.lá92.
•

'KAPITAAL £11"0000. ,- - -
In 105,000 Aandflelen van £ l elk en £5;000 in aflcoopbare Schuld.

brieven, dragende rente tegen ij percent,
..DEEJ

De aandeeIen worden uitgedeeld als volgt :- ,
12,000 Aandeeien worden toegekend aan de verkoo~~
23,000 in kontant... . ..
17,000 Aandeelec Werkakapitaal
53,uOO .Aandeeien in reserve gehouden

£12,000
23,00.0
1(-,000
58,000

De
£105,000 Melk ...... ".,u,

6,000 -vermir..__ ,,_,_ koepen
, £HO,OOO

Van bovengenoemde Kapitaal worden nu 40,000 aandealen voor
inlOhrijving aangeboden, betaalbaar als volgt\:~28. 6d. op ~v,ra~,
78. 6d. bij uitdeeling, en balans na rrie en zes maanden respe.ktlevehjk ODllNIISld

na uitdeeling. -
DIREKTEUREN: .

.t~,000 SohuldhrieT~n

1.

De Weled. heer GEOC. BEHR, IDe Weled. heer GORDOJiLE 8UEUB,
" L. DOM! 'JOU , , tt 1'. M. R4WOONE,
" F. L. tiT. LEGER, tt 1. B. RIl:YNOLDS.

BANKIERS: De Standard Dank van Zuid .Afrika, Beperkt.
PROCU.kEURS: De heerenFAUREen ZIRTSKAN, Hofmeyrkamers,

Adderleystraat.
BESTIERDERS: De Welt'd. heeren W. C. RnliloLD, en 1. W.

R YNOLD8.
MAKELAARS: WlLLllOT en Co. .

Secretaris en Kantoren :-De Weled. heer .....Hans· Bieg, ·van een bplL'80l~te:ll,
4 (onderste verdieping), Spaarbank Gebouwen, -St. George8straát., B4!i4il,liteIil'
Kaapstad. . den onl~rget.II",,~liM4

'DE Maatschappij werd gevormd mEft het:': doel het welbe)tende
Reynolds Rijtuig en' Tuigen Fab,iëk te Claremont, zoolang door

den tegenwoordigen el~enaar met succes gedreven, te -bekomen en dat
nit te breiden en te drijven van 1 Juli, 1902.' .

De Maatschappij v rwerft VRst goed te ClarélDmst aan den Hoofd.
weg, met alle gebou wen en werkskamera daarop, d.i eene uitgestrekt-
heid beslaat van 32,000 vierkante voeten; a1slB~de koStbare bosch
rechten tt! H.athIeldera, Wijnberg, en verder den v~rraad. machinerie,
gereedschap, rijtuigen, kontrakte!, en klanditie van

j
de bezigheid, van

1 Juli, )~02. Certificaten aangaande de waarde Ivan het ei endom,
voorraad, machioeri , alsm ...de deo oorsprenkelijken Iwaarborg ~!'on een
dividend van 10 percent zIjn te zien aan het kantoor/.der Maatschappij.

De timmerhout rechten door de Maatschappij ~erworven ~ijn zeer
uitgebreid, en de bosch verkregen ~an de wt'rken loor ettelijke jaren
vau go dkoop brandhout voorsi ..n. i"

Ve lZ~bouweDzIjn tevlg g houw mf>t ba,kstee.qen, êe machinerie
van de be ue, en de werken zijn ing richt met de nieuwste werktuigelJ.
De voortrt:.ff,l.jkh~id van de ri.tuig~n. en tQigtlD door het ,.Reynolds
Fabriek vervaardi d w rd er end, niet alleen do 't feit dat :YllolJs
speciaal aangesteld werd fabrikaeteu aan zijn Exeellenti-;: de:Q_ltegeu. 1I.11I~nalBi.'
woordigen eu de twee vorige Gouverneur, maar het heeft zulk een
reputatie dat de rijtnigen en tuigf'ln de 'hoogste prijzen er)a.ngell door
~eheel ~ul\l Mti. a, tltbtt ll.il.gl'u van alle deelen van Zuid .Afrikalkomen
dagelijks in, en met het vermeerderde kapitaal nu te worden gebruikt in
de besigheid, zal de Maatschappij in staat wezen hare vele klanten te
voorzien ID~tgoederen van de beste kwaliteit, en alla bestellingen nit te
VoereL met nauwkeurigbeid en vaardieheid.

De b.oop chat van het vastgoed, boschreohtea, machinerie, voorraad
kontrakteu t n klanditie i £40,.000, betaalbaar, £t~3,I,OOkontant, £5,000
in sohuldbrievcu, dragende r ..nte tt:'gen 6 percent, per annum, en afkoop •.
baar in 5 jaren, d zoosl nders mag overeengekomen worden door .
de Maatschappij en de verkoeper ,en £12,000 in volopbetaalde gewone
aaudeelen in ti Maatsc1:tap!Jijtegen £l stuk. Het werk kapitaal der
ldaatschdppij is £17,000. .

De dier- ten va.n de hesren Walter Charles Reynolds en !SaM
William Royuolds, die bide in de besigheid 0p1{6C1'rOiii zijn, zijD verdur
voor de M_t obappij bekom D, en de verkooper h-eft ondt3rn~)lDi,!Ug-en
aandeeien aau hem uirgerei t, te verk. opep, vóór de Maatschappij een
dividend van min tA>OS 10 per cent betaald eeft. Het rapport van den
heer P. G. H. Wi,mot, :.:elijfJen rekeningklerk, zooala hieronder
gegeven, too, t dat de nettewaarde van de baten van I{eynold 8' rijtnig.
en tuigen fabriek voor 30 Juni, 1902, £42,681 ês. 7d. is.. De bosch.
rechten zIJn gewaardeerd e~en £L,i300, het groot tothal der waarde van
goederen bekomen door dMaat chappij, volgees de wabrdeering gemeld,
op £4i!,63 I 5s 7d .. ~r ngde. Dit: is gt-'heel en al buiten de profijten
Tan de M atscbappij sedert, 1 Juh, 190t, waarvan de Maatschappij de
voorrecht zal hebben, zoowel als de besta .nde kontrakten en klaudities.

IJe ko 'ten van de optrekkiog en registratie der Maatschappi~ zullen
door de Maatschappij betaald worden, die echter niets voor. de bevorde-
ring behoeft te betalen.

Het koopskontrakt der bezigheid is gemaakt tussohen den heer
lsaac t<enjamin R"ynolds, den verkooper, . en den h.er Ludwig
Dominicus, voor de maatschappij, op 15 September, '1902, en het
kontrakt om de dien ten van de heeren Walter Charles Reyuolds en
Isaae WlUiam R"ynolds, als bestierders van de bezigheid, nemen i een
aanvang met de registratie der Maatschappij. .

De beug heid wordt overg ..nomen, onderworpen aan bestaande
kontrakteu, die van de gewone handels natuur zijn, en applikanten voor
sandeelen zullen WOlden gehouden als af tand doende van hun aan.
spraak om van de bijzonderheden van zulk kontrakt . voorzien te
worden.

Kopijen van het memorandum en akten van overeenkomst der
Maatschappij, en van bovengenoemde kontrak ten met den ver'ooper en
de bestierders kunnen bezien wornon aan de kantoren van de Proeuren-
ren, Makelaars of Secretaris der Maatschappij. Applicaties om aandeo-
len moeten op n VOD staande vorm gemaakt worden en naar de Bankiers
of mak-Iaars der MiLutschappij, tezamen met het bedrag betcalbaar op
aanvraag, gewnden worden.

Als ~ell to~ktmning gemaakt wordt zal het deposito uitgekeerd
word~n zonder 1,16 af te trekki-n, en wanneer het getal aandeeien
toegekend kl iner is dan het getal voor aanvraag gedaan zal de balans
g~bookt worden als afbetaling van de bedragen betaalbaar. bij "toeken-
ning.

Verzuim van de termijnen te betalen op den datum w~ne{:l" 1.ij
vervallen stellen de bë- taalde bedragen aan vl'l'beuring bloot, . TI'I.I'tml,..at~;,~

Proepeetes s en V ormen voor applicaties zijn' te bekomen aan de " "-_1_
kantoren van de Procureur- uf makolaar der Maatschappij. <

Aan de it/schrijvers 10 REYNOL!>, 'Rijtuigen en Tuigen Fabriek,
BBPBRXT. . .

J?e zaken gedaandoor het R~ynolds rijtui6 en tuigen Fabriek van
1 Jul. tot op .datum zl]n Villi zoo bevredigendan aard dat de vk'

d h d . hri . 'd' er oopero ~OID tt om an Ul8C rtjvers ID e Maatschappij een dividend
.van JIUD.Si.en10 per nt op aandeeien door ~en gehonden op 1 Juli 1903
te waarborgen. " ' ,

Dese dividend le w rden betaald aan aandeelhouders niet) t' d
15 Angustu , 1903. '. a er . an
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