
."' .comnussie,

TEGEN het Nieuwe Jaar,
een Blad Almanak in VA'PtmYlld

met de Zuid A frilw.an wordea
gege'l'"en. Daarvoor bestemde
· rertrntit's moeten vóór den 1
-December worden ingezonden.
, HOFMEYR &; REGTER.

+..1.f';~,~.;·f;'· .'~r vo.' tGtrráad~
f' • • " ,

~ ---------~,--~-------
; 1

.'diE~lJ geeohiedt kenni.sgeriDB clat TENDERS mullen worden inge-
• wacllt' ten' deZeil·Kantore tot , '

j' . ", '

i Don.4erdal~ lT· November aan.t., INVOER. UITtOER ••
Vqar de I..eYeraatie van de ondel'Volgende Artikelen benoodigd voor ge- '

. i ": bruik.~1l de Werken gedurende het jaar eindi&ende 31 December. Uit d. Baad Te ~..,.
,Jro•• ~rw.i~··eeru~:~.'~ lOeedoren .all O~ Dl! KOS'I'BARB rA.lIPL¥ft .

... .I;l~",~ ...... ,• ."., ,,~, . ~en(BP:!r~.)... S'l!OFK.RAAL',
':u:I~. ~:"~litill Scheeps YetwareB DOOR omstandigheden ~ooft-, •

Ko:lea tlIl,Coke Leiten heer W. G. MEun ibeeloten
Fijne Goed~n . Balies (voor Nachtvuil) zijnik08tbaar Eigendom uitide.hand
Ontp~fbve Stoften-DynaIDlét en Tabak te verkoopen. Het ,is geIPg8U in

. Lont Gereedschap het Distrik~ Namaqualand, ~f~
Voec;Ier, Werkhout :-- . Springbok; is groot 5,734Jmorgea,
~,voor Wegen Kaapsche Dwarsleggel'8 403 vierkante roeden. I?aat er me
~t, U~t Baltische DeIQD en Planken van liefhebbers voor de Plaate Iljo, . _
Smeetl--(Antifriction) alle grootte heeft de eigenaar besloten !het pu-
Tuig Dekhout H Pitch " Dennehout I bliek indachtig te maken aanl de:u.t;· f

IJ,....erk..;....,Algemeen Knyana baarheid van den Grond. De plaata
IJier'en Staal Oregonsch Dennehout is bebouwd met WOO:NRUlS, Pak -.
LetJ, er .en Belting Ka~atenhout .c Pitch. ~l en Bal huis, Stal en een groot Gebduw, dat
~. . tisch Dennehout. hall klaar is; is rijk vooriÏeD van
O~ en Verf Putwater, ~heeft verder .~ groote

f Kopiën van Tenders en Vormen van Kontrakt zijn verkrijgbaar op Klipkraal, en een ~ Land·
aao~ ten.dezen Kantore, en ook van den Resident Ingenieur, aan den grond buiten d,e gemaakte SOD.

*III(eQ· &veuw~keu., van wien alle ,bijzon~er~eden ver:oomen kunnen worden. Daar deze Plaats aan •_.J...o..,_ __ ~;.._ __ +-.--~-+r-----r4---i--r-lr:=--- 1 Tenders te worden iDgezoaden: aan den Ondergeteekende, gemerkt land grenst, heeft zij een 'Ijzcmder
kl... "Tendel'8 voor·Voorraad." i " voorregt in den zomer vaul donder- i'

De laagste of eenige Tender ni~tnoodwendig aangenomen. regens en is daardoor bij';llder ge.
• l schikt voor eenig VEE. I'op last, II. De helft der Plaats ,

. mo. SAUNDERS, Secretaris. HIJ TKOR A R.·
Kantoor der Tafelbaaische Havencommissie, .'~
Kaa..a+.. ~ 18 October 1887~.i De helft der Plaats is 6,688, mor-

J;""_"" gen en 292 vierkante roécl4m poot;
grenst aan bovengemelde l[laatII. 811

is rijk voorzien van Water ~.is1mhe-
bouwd, en kan niet beter trijn voor
eenig VEE. Midden door ide PI.a&ts
loopt de BuffelsrivierL. en ~j is be-,
groeit met Beomen. !

Er worden dus ~oede ~n.~-·
geboden voor eerug Perseen dië er
gebruik van wil maken. !Kooit en
bezigtigt de Plaatéen. i

W. G. ~IJER,
,Stofkraal, Namaqualand

,Aan onze Inteekenaren
· Prins Albert.
T" E Ef'TW. heer A. .J;'
li liOLLER ja, aaagalte1d
A~eot van ODS Blad en A •
..d.nri. Intekenaren gelieven
hunne rekeningen aan hem te
tulc!'.

IIOFMEYR & REGTER.
~ Xov. lS87.

· TE ;HUUR,
DAT gerie~k WOON

HUIS, No. 4'7, .111'19801
staat. :Men vervoege, '
ten Kantore van dit Blad.

~

40 Goedgeteelde
den,en Ezels, 3
5 jaren oud,

OP VRIJDAG,

ZrLLEN' bovengemelde
en Ezels publiek worden

kocht te KLAPMUrS ST
Deze Paarden en Ezels zijn uit
beste Stoeterijen in den V '1'15WIK~,.11

en kunnen gewaarborgd worden
te zijn.

P. J. F. BAA;RTMANN.
Paarl, 8 Nov. 1887.

J. S. MARAIS cf CfJ.,AJslag~8.

Hoofdonderwijzer
Benoodigd. ;

APPLIKATIE8 worden gevraagd
voor de betrekking van Hoofd-

onderwijzer der Tweede Klas
steunde Sëhool te Venterstad,
een ~alaris van voorloopig £150

. jaar, met verhooaing zoodra
finautiecle toestand der School
toelaat. De betrekking te l1'V.Ull'.tl

'den aun hét begin van J u_.J

April-kwartaal1S88, Daal' gOE~Vll1-11
den der Schoolcommissie.
Applikanten worden verzoohi

.ne Applikatiën, vergezeld van
noodige certificaten en getuigtchrif
ten in te zenden bi~ den
der Schoolcommissie vóór of op
20S'tcnDecember 1887.

J. W.B.

DE "EQJyrrABLE"
Maatschappij van Levensverzekering

VAN DE VERE/ENIGDE STATEN.
i

nu K~p.cbe Kruiden.·
aeker Oelle('l~,ld.1 tegeo, .n.
o'IIt.tuo uit ooiuiyel hei I •• DW

&8 iD het ,eitel ligIleD o(,dál
heeft opgedup. . .'

me~ Tolle dire_iM iD he~Bol.
Dltelach, Uoiteotf of itaEet1lOh •• 1,
nug gewDd." (wordeu. ' '

de Eijl.' .• ,,, ,doen··G. ,B.
_Rli...... Tow~. eo ia, tt "leiD

!!toor.-tle Apolh~~era eo Ylrk4lO
Dt'p. }
de Ageot.D

'lijdelijke Kantoren: ,Adderleystraat, Kaapstad
(TEGENOVER D~ KOOPMANSBEURS).

£15,731,348 0 0
12,344,707 0 0
3,386,641 0 0

Beta (1 Ja:ouarij 1887) ,. . ..
Lasten, 4 percent basis ...
Surplus'.4 pereent basis AFDEELINGS 0

• VAB I

STELLENBdsoB.

.pENDERS!T_t
,,' £4,317,908 0 0 I . I ' .
..• 3,331,342 0 0 DE Afdeelingsraad v~ &elim-
"I' 8óf787,312 0 0 bosch. vraagt h~erbij o~-T~

i voor de Leverantw van.iYO~~
--- aan de WerkpartiJ' en op' ~lIOOfd.·
BA~.KIERS I Iweg, gedurende het.jaarTïS88, ala

STANDAlU> BANK VAN'ZUID AFRIKA. volgt:- \
. I

: '" De B~5iierdel'8 van den. Zuid A.frikaan.schen Tak van bovengemeld Ge- Rog fer 3 Bush~ls
nootachap dat DU ziin werkzaamheid uitbreidt tot deze Kolonié~ wensc.hen Gars " . " I

ite aaodáebt te bepLlen bij het feit dat wat betreft Surplus (namelijk de .I:~:~O'e'rvenJ p"e~10,O"...,lba
&.Om die. dë o}l8e)pQpen Fondsen: meer bedJ:agen dan de Lasten) in het ID ,

Inkomen van Pnmiëo. .en. in het, bedmg van Assumntie van kra6ht in de Kaf . "~'" .
JQek~ het· elke aJlde1'8 Maatschappij van LeveDBVenekering in de Tendets moeten worden nge".

.l!ieliIWllfW1IJre:nd.eErf. W~eld'ove~ft,:-en me~.regt_~~houwd kan worden ala de grootste en bij den Ondergeteekend v6ltl lj
in de ~terbce 'orsan~tJa van ZIJD soort ~~ er bestaat... December 1887. ;'

Morgen : De g.,tev14ewde T~els van ;Pnlzen zuilen gunstig m~t die van andere De Ja&gste of eenige tendef •voorraad ~.bappi~ 'Ve~geliJ.en. en ~l8al wordt de a.an.cLwhtbepaald bij noodwendig aangenomen. :
een groote het "~T.o~tin~" Sylteem." ~at nu zulk een populaire V(J1'm van ' op last, l

'"'''f'u.cu.", •.lU :JAyen8vemekermg u. . . G. MONTGOMERY W l1I.QB"
.ttbE~eook$kl:-aal. )[~DJCA:LI BUJDTENi XAAPSTAD,' " I ~

CHRIaTIAN L., mUlMAN, MW.. e.M. (EElia.); HAC.S. (Eng.) Kantoor van den Afcieel~~ ;
~..lf.MEIRING.B~C1if;JIL'B. ~Edin.). M.R.C..Pw (Edin..~ - . Stellenbosch, 9 Nov. lSST: '

t~:6ór''.' I#'Maf~ Beatierd!lm T9LL~N.t 1'9_'
. ~~: DB<W""~UPBOVIBOlB'. AfdeeUngsra&d __ @tel-

d111111Dft11 . !'IJJftIIAA!JGAftlJ . le~~~·~·t".'
... ,; .' . (Bl~.REKT .. ) , DE Pacht voor ~~ .. 1888'(all

• , . . " , ~] .' de Sir. LoWl'f'.·_ P en 8tta:ad
5 8trul8;.seIs, 8 fI.AN-TooK.: HOEK:VkN.~ WALE· EN DE N.WWESTRAAT Tollen ml te Koop en ......

~trdE~rii'iereeds6ba1ppeo..qena, . . (Tegenover he' St. ~'8 uthedra&l. Kaapatad.) boden op de Stoep van [de Ho ....._ __.___ te·Stellenbosch, op. l' ...:
, 1>. Wel_Ed.DJ!,~.~1'R·~:(Voo"itt&r). Woensdag, 14 D+C. 188',

r j)e W.I-Ed. Uee, D. P. kaua.\Cnr l lJ. W.IEd Hee, II. K. Tauoot.1I . TE 10 URE v.!K.
.. .. J.o. a.1111, .." o. gl(lBIU. I .
.. "c .... ".. 1.&..... L.w.v.. " "AlIU.ItBovx. De Heer G· lADER, ~'t1agt'f

o'uurrQIJtN 0 last 'P 1WJ, ! ' .

e WelEd. Beer IJ. P.·l.au •• 1i'W I,Uulit.T1Ir;.weIFA.1Jter J. o. 8Jm'B. G. M6"NTGOYERY W;~
0. W.Ul:4. u... w Lt..... I De WelEd. H,,-,r 8. rW1rcaa.a. J

DE ZB. ·.."AA., 'l~"HA.PPIJOBDl!.:B.BBBM.T: 'Kantoor van den AfdeeUngmwl.
AIfI' "f Stellenbosch, 9 Nov. ~887. .

, .Het 8poec!i~ te fteJde maken en Liquideren van ID80lventen Ge . I

_. 8ip'~~e' J3.0edeJs. , . W TUlT
:~. D~ Adii»nlJtn.tie van. Te&tfdo en Intestato Boedels. • . ,

ih.~.~dïi;;ï&:t: Oó:Apt'u~r ~óor~ereo~~, die de Kolonie verlaten. KLE'IVDERMAK , ENZ.,
"', ~.~8b,. van G.tId.~~. Ve!'band op Vaatoed of andere Goede. 48 LANGESTW-""
. ,,G~bee. 8ecun~It.., A LLE orders' 'áaD
6. Eli' ~~ het. ond.er;emen,' van alle Agentschap en Voor A trouwd zullen p

'? .Btf~eid die r:m~ ~en toeri-rtrouwd'; . . ,uitgevoerd en VunclWU

AU. laW GCt".(le J.Claftdpw,1 Wt~~,.tt.ou_ .,.dlea dG4eli,.~ Ut~rg ,belten atijl'81l Daal' de
nl~fUY"w ebhg-' . .EeD ~zitteD

! ~~_Seoretuia ; - ",wlm

VET Surplus is gegrond op de conservatieve verondentelliug. dát de
.II- Beleg~rll maar 4 per cen,t rente zullen opleveren. ,Veronderstel-
lElnde'dat zij 4:1percent zullen 6pleveren bedraagt het £.4.274,851-
: .Dit SurplUs is grooter dan ~ao eenige andere Maatschappij in de

~d. ' .•
TotaallnkolQen
Inkomen ván Premiën
Uitsta8.nde AssUrantie
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