
- oopen
; IN de 8fgelo~peD w~ek van de

l laut s bla8~wbloemetjes Kloof,
Len Donker \ cJ:! }terne met eeu
Bles en .Aluin Lederen Halter aan.
h.fcrmatie iDg~wacbt en bE'looning
gegeven door ;

G. f. C. LAUBSER.
------i-'-

-

ad.

:olle ,Publieke lerlu~opiDg
OP DIN1GSDAG,

28 DECEMBRB. 1890,
'1ls

24 Bivieren,! (10 minuten
reis van ~t Tolhuis.)

DE Ondergeteekende gelast door
den heer J. a. DU PLE86IS, zal

Publiek Verltoopell ,
, 40 Aunteel Beesten (in goede con-

ditie). ! '
14 Ezds (gedre~erd).
9 Paarden da

40 Kapater Bokk~n (extra ret),
50 Varkens. \ ;
2 ::::'panTuigen,kompleet.
2 Paar Achter .T~en (nieuwe).
2 do. do. '

200 Mudden Ha.ler.
50 " Rog.'
50 " Kookn.
1 Lot Huisraad, en•.; enz., ens.

t;:. ~. J. RETIEF,
~ ; Af.slager.
Vendu·Kantoorl

Piquetberg, , Dec. 1890.
-

Koloniale ~eeskamer en
'1 rustmaatsohappij,

Publieke Verkooping
VAN

Groote' 'Koopmans
Win~els,

In Kasteelstl'aat, bii Adderlsl8t.Pail.t.
, -+-
h dellBoedel nD "(,~'D de Wel.Hd. heer

WILLLUi BDG.--+--
OpDiDgsdaCJ 23 dezer,

Zal op ete plek ~orden c/J,.kocÁt:,

DE Groote en ~r guEstig gele-
. gen Bezigieid8geboJlwen in

Kastee18traat, n~t de eigendom-
men van de heereQ A1TW1LL, CLBG-
apBN &: HABlUS en de Kantoren, tot
onlangs door de ~nion Stoomschip
Compagnie gebruikt, Het eigen-
dom is gelegen ilIi een der Hoofd-
straten der stad bij het Spoorweg-
station en de K~pman8beurs; het
heeft een veel betere positie dan
andere Pakhuizen; Het eigendom
is in. perfecte order voor bezigheids
doeleinden, en ~ voor onmidde-
lijk gebruik. Het frónt nW'
:&.astee! straat bevat groote en ge-
schik te Drie Verdiepingen Pak hui-
aan, met ge8chikt. Kantoren. Het
Efgendom is 8OJii~e gebouwd en
onder goed dai.! Voor alle doel-
eiudeo van Hesigheid in 't Klein
of in 't Groot, en ial. Kantoren voor
Ki>oplui, Lieden ~er W tt of andere
beroepen, voor Publieke Maatschap-
l'iJen of differente doeleinden, komen
deze Gebouwen onbetwistbaar het
eerst in 8&IlDlt:rkU)g, Het onderste
gedeelte van Kasteel.etraat, doet voor
nieta onder wat ~elangrijkbeid ale
een Besigheids Doorvoer plek aan-
~t. De sc~hte van Gesehik-
t~ Bezigheids O~bou"eJil in deze
:B~urt, maakt ~ Verkoop ing een

! 'zeer· Oewimschte IGelegenheid voor
" hen die naar GebOuwen zoeken. De

v~rkooping biedt ~veneen8 een Uit-
nyuitende kans ~r belegging van
KapitaaL l

rerkoDp1'ny te b~innett om 11 uur.

lULJlA. BEBG,
O. Wi STlUJTLEB,

Executricej en .Executeur,
. TesUunentair~

K~mer Gebouwem) 4 Kerkplein,
.Kaapstad, 16 ~ec. 11:190.

H. JONES &~o, Afalagerl,

, Kapi

. BlOU'..,

nak

lok
1&11 aIIt--.
riDe il,
I ID il

:em"ihiJIiDII
~
n. ..

R
-

~ ------4----4 __----

U ET H nilgezil)j heden vermeerderd
..lj ',. teen Zooq.

• ~. 1 G, J. KRIGE.
, !t,)~lJ,. Uo5ch, 18 ~eol 1890.

~ !

Gouvernementa Laad-
WijnbOuw 8ch90L

STELLENBOSC

KEN NIS wordt hierbij
. dat ~ nieuwe tem) Vlill

School op den 27sten JanUarij I
zal De geheele

, Yer~:lt~Z;:;:~nmd!' eeI1UotDP!BP.t(
het verdt:digen en haDdba.,q
dit ei8Ch_,i mike, LiGeotie te .ïju toonU!lDl
een sbilliDg. .

HetBegt van

G. a'B.

A· FISOHER, :
Secetaria voor Landbou~. i

Kaapstad, 12 Dec 1890~

, 2. Ieder Lioentie-houder ia vrij
kwarts rif Claima aan elkaar, al te .
dan worden zij geregiateerd e~
van registratie ontJangen .Wk.:een ftD eeD
segel ter waarde van een halve krOon. ; I

" IGrootte! Clalma. I
, ~ " : l '.1:" ~

8. Alluviale Cloiw lijn 160 bij ~6~ 'fOet •. ';Kwarta-rif Claim, lijn i
160 voet in de rigtin~ YaD het rif en 400!voet ~, De OlaimhoUder'
mag het rif volgen m al lijn kronk~~gen, sporen, hoeken en ,wen.
dingan. . : ~
Termen waarop Kwar'tI :RU Ola1m8 kuDDen worden

ge:ijou~ef' .
4. Ieder geregistreenJe kwaril-rif OIaim wordt door den proepeoteer.

der Voor geu.menfijke rebning.: in. ~~ij~e regten inet de Co~~e
gehouden, en elk Transport, BeswáriiJg óf Begt van lijn' belang, Jn .wk
een Claim is onderhevig .,ann de!~ ~, Compagnie.

Begiatratle ,V&IJ, All~viale Claims.
5. CertificateD van regiatraU. van !een 'alluviale Claim 0:1 gedeelte

van een Claim ineenige alIuvialê Del~, ~ moe,~ voorzien siin van een
zegel van £1 voor elke maand, :~t " C)aim of gedeelte van een
Claim is geregiateerd vooruit betaalba4rl; de Compagnie heeft echter
geen regt met betre~g ~t het goud lni alluviale Claima verkregen.

, .- ~
Ontdekkingen van ;All~~le ,Delfplekken.

6. De Out4ekker van een alluviál~ Delfplek, gelegen niet min-
der dan tien mijl VaD eeJ,j~e bekende ~,iale Delfplek, sal het ragt
hebben om' t-wee alluviale Claims afte pe.en, onverminderd zijne audare
regten. ~. ,\~ ,

. Bet Werk oP:O~f'8 te doen. ,
7. Ieder Jlijnwerbr moet bÏJUleu ~eIr mUDd, fil V&Jl af de='. .

tie van het Blok Olaim., op 1trafN, ." ' ,'iln Qlaim-LiOentie te nr . . i__

op lijn Blok VUl ][WartIrif· OJamli, bl_ ~t.mabn ter diepte nil I..... ~

~O v~t· in het lit M een 8ohaobt lTd t8Q mintte SO TOet' bui_kut, het
Rif met een kn1.... door het Bit. !! ' .

CerWlcaat Ye (!napectie.
: i .', I

S. Zoo gaau ... all de,Claiiohouder ~,~~te ....,k pdaan hI4Ift, 8D .
heeft bewesen dat hij een ~bur ~ ~ heeft, zal .hij eeD
hBpectie Certi1lciat ontVaw.m tea eBëqte, dat het 'Yé:raÏIohte ...erk ii
gedaan; sulk Certi1loMt te kj.;YoOrsien ~ een Vijftien 8hilliDgt Zep1.

Betal1n, Yaa O~.L1oenUe.
, 'i 1 .

9. Voordat mei! t.oi Aoteeren, oyer_'* ~ ,de Claimhouder ..
Lieentie te bet.xen. Na de Aotat.te lal de l4eentie, lijn lOt. (tien MiJlinp)
per claim per maand. ! l

27

Publi elie\'erkooplDI
VAR

HUISR~ADt ENZ·, I
, TB.,
;PHILADELPHI~~

i

1III'EJUFV. de Wed. H. VA1f DJ.
.LU. SPUII zal doen verkoopen ~
4et Schoolgebouw te Phila~elph~
:Op Vrijdag, lO December;
: Het gewoon IU80rtiment Huisqe.
noodigoheden, ala inter alia, TaleJ.,
Stoelen, Ledikanten, Kasten, Kl.
en W ~htafeI., Staande Klok, ~-
liezen, Glas en Aardewel~ Keuk~
gereedsohap, enz. i

I

J. J. HOF.MEIJR ek Z09N,
. .AlelIlgers.

P,O.

~Kaapsche Afdee1
lingaraad, . {

"; i

:T.hNDERS VOOR VOER.
< ,, ,

IIIENDEB8, gemerkt bq,itena.,t
.. "Tenders for Forage," .ull.n
~n dezen Kantore worden ontvatl·
gen tot S uur van JU.AND \G, 16
JaIJuarij aanstaande, voor de lev~
~ntie van het beste Haverhooi, zo..
.ts hieronder vel meld, of 'BOOvee!
minder hoeveelheid, al. op de ver·
~iilendu Wegstaties mag 'word~
~reiscbt. :
or. Duiken'. ,. 40.000 Jb.
;. KoebelI ao.voo lo
i, u. Mijl, )![ai~d Wea 172.3.0 it
lo s.te do. do. ~o. 10,000 ~
~. 12Je do. do. ~o. 26,000 jf
.. Du. bao"W. 26.1100 eo
i, Ilo.bra, 70.000 I,
., Keoil.orih 84 too j,
.. WijDberg Ho<.O jf
,;, ZU1dy.~ 36,000 i.
ol> Eaju Ba&! '40,0lI0 ~.

l106,9GO l~

Monsters, van 26 lb. moeten wor-
<kn besorgd mt:t specifieke: tnerke.,
vermeld in de Tenders, en personep
die tenderen, kunnen het doen v<>Qt
~ heele hoeveelheid of voor eenig
gedeelte daarvan, en moeten d~
naam van een borg vermelden Vodr
db nakoming van het contract. Bli
.nueming van eenige Tender ¥
'1lenders, moet de leverantie van htrt.
Voer dirt ct beginnen en voltoo~
zijn op of voor 30 April 1891. ua
~ verbindt sich niet de Jaage~
0{ eenige Tender aan te nemen. .

Op laat,
C-. LIND, Secretaris. :

4fdeelingsraad Kantoor, " t
i No. 12 Wa.alstraat, ])ec. lh90. :

la. Als men liet dat 0lai3a lijn, heeft de Oompapie het
regt le te lIoleeren in eeD V .. in een 87Ddi~ 'De•.Co~
moet daarom binnen red~lken 'tiOOlI'lltAI daartoe mUen of weJ.88:'
ren het te doen. Ala het. l)Ja!l)DJtlOU.<ler .... rdt ~.
~en; dan al hij bij 1iotatie .~. . der verkoopen eifeoten-
ID de AandeeIen der ComJHIPle Retloteercl. Indian de OIaimhoUder
niet tsvreden iJ met de VV"LlIJIIt~CI dan heeft hij het regt
om biJmen een ,jaar. haar te hij O~ betere v~
bn 1ioteereD, tenrijl hij ,dan bij ~ ....w.u. de Claima, de Compagme
e heJit der verkoopelI' effecten ' gaTeD.

. Bet .AfpenDen 'VaQ A.U,U4-',£.U4J~.a4U', .

claime heeft verkregen
R.eadittreerd ~laimllOUder lijn van meer !dan

I

~
1: STUOMKOOL.'

i
elOllon:aets Woonhuis,

• do •. ,
do.

! do.
" !

Afdeelingaraad' v~n 8teIlltubClSCh,
G. KONT

nE Ondergeteekenden ..hebben
~ gen den laagaten prlJs,te
in Zakken:
. Beste kwaliteit

zboals gewC)Onlijk gelev-u
~orschmachjDea, en die ~j
Wonnen reoommendeeren. .
"orden versocht om hUnDe UlJ[IDODII!In
direct te maken. Ook VQO' Irral1Ut
Tanfield Koor 8midakool tegen
lf.ag8ten prijs. '.
: WJl. ANDBB80N & 00.,

U St. . .

biDclende om de WeU-
ftIl repm, moet .or-

.1mb4m.ey of te nw. .

:I RtJTpUOBD RAnI&,
! q ~I "
1

... A.fiJtU,d ftIl Kar.-
kin, nft_.~~':

M. 8O~~
de lfotwU·
••. ••• 200 do.~

... J80 do.'

... ,120· c1o.:

... ''lO do~

do.'
do.

"'

••

: 128. 6D. HOROLOQIES,
'aallwkean, ODcIenbcIR. eD :"l1l1'I". . deercl door ,

lJ. D. THIES&ICO
I . ,

{

j
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Aan BCleren. en ~nderen
die Stoohlko'~n ,",00-
dig' hebben.

DE 0!1derg~_kelld. zij.~ DU
bereid wt ' bUDD~I WIUelS,

Sir :J.owry Wag, tegenover de
Vroege Markt, te leve~: 8TOOM.
KOLEN in hoeTeellled+n guohikt
Voor koopell. ' l.

THOMSON, WArSQN l.CO.
--.-- --iJ.(llCJfBlUilii

lotitl f·t. '-,~.kJ.n.------ ;
Ak.. un OnreenlroJ!l.tfj red~'",d fJ Mur

1866 j iDg"iijfd bij Aal. ,,~ Parl.mul Bo
Il nu 18(H, !
K.4l'lfA.A..t. tO ) £20,000
:aEBBBVEHND8 •••••••• r £10.000

Voor h.tAdlDi.u.trer.u nn ,g~.nclomm ....
BoM.le,ll. KJllIOUc•• r&o, A."ini,trltt!uto
Voogcl.a. OIl",COIIOen Ag.a.ell.

DIREcTlU;REN1 :
De W.I.Bdel.Il"1' Jl. lt.iROB8,

Voor,iiitter. i
De 'W.I-~ll:i s-tell .

J. L Jl. BllOWlr, 1 i J•.a. allm,
J. )1'. W~"()JIl', B. B. a~rllU.OOU&ilQ;;: la J. P. Ro~, JI.D., 11.J. B~LuQUILU

re li"';' A U D I r ~U R EJN :
li... De Wel·BeW. B~

lt ....,.. .,,_ Me .. J. P. 11.JnID. I, lt. 4. IIDGB •
. ~ 'OItINIIal .... '.. w'.......... n....n.1I cu. hen "m•••.all.HUI' ..g.!i.,... .beD.....ri.. ' ....,'.'1z.................te~O.DI.D .a 'aa' t. ".Uen al. "D • .a.;d 'ID

-,ii"ii;;-;~••D ' , D~aIlQ .. a d. Alg ..... II.Bo~cl.l.1I WM. •
vauOOSl' ~ ~ Ira..,." •.

.. -., Dellltol"aU .. t.1I: lal b"&ierd wQrcl.1I cloor den
Stor.wia,'fuor tVi.1II clacl.o cl. M..e~lCIhal'pfj .. r.
aDl"ool,i.lijlr sijn III. :;:-r::rcI!:=:!I1!::':!:::>- w. ~. 'IV. A. CUli.REY, B~r.tu1I.

, ' • , GlIbnnWell der X.rue; I

..... J"U~' .h M. i J. <ld,·.', 101r.... t. Jh...(.,tAl'.;
MW "'" 10 e utusl LeveDs ,-----.. '. '-J

, : erings Maatschappij.; DE ZCJD .lRlKAU~H! ASSOC1!T 1
i '. i '1'00. JIJIT i

ppreug' ID 1846. ; .ldaiDiatreereD eD Bertclcl .... 11 l' :

l,.,~vfd ~j Pa;r;;;;t. Wel in 1888. ~el.. i .

VERKOOPEN Slagtvee i. ed.ren
derdag lMelltkoeijen, "

den, lo. arrCD, WagPDII eni Koonlrarel:
ieden n Zatnrdag. Va8tg~,
en Landbonwvoo
het wordt verelecht.
op den dig van vel~koopiDa:.
Wordt Vt>rlOcht eerst te oorte.:pollla~jreIi
ow te vernemen, boe de
il, VCIOrQatmen Levende
ren abendt. '

SAl TAL-
•

HUIS

In ,Januarij
PRAO,TlSCltE'

SOBRIJ VEB ,aD dl " Pri~OIl
Grammar." Ue' LtNtioa.

¥rijs:
D... rite clmla blackiJ_ llja

... ", .. .worde ....

1 ~ _____

l' lIa06I Lot.c!or: DarlilIptnat,: ~.tad
~ "-!.DI "jp&e ii Zoid .!frik"DlChe Uno.
1 V...aeriDf. M.. tIob.ppij, die bee~ ..
\: i Opbetaald en Vermeerd,d ~pita!U £J1I,.oo
! qlRJ£OTEUREN:: ID 168 Aandettl.n Yan £176. "
:SIr bOluS Bf;luu.I', I.O.M.G., Voo~tter. Bedna O£I~r .t.dJUi~ti. !m&er dan
!. Jl. lCcI. heu ~llBl" .1$'''111,L.W.B.! A6J6,ooO Btedin_l. _ . . ,
!' LJ. Beer "UIiT 80L0KO., ~:a. DlB.BOTBUlUQl, ! '

do. Q. W 1:1 lino. L.W V D. &illie :aeer .A.UUD ~ .. , .P4'u1delOa.
do. t417L'"I Vlu.Iu.. • . De WIl!lldel.hNren: "
do. i.O",.n B~CHIL 'WK. P. SUlO'D. IO®..psn Btmmr., ,. J. 4. .a... A..I.,Z.x. BIIIOJ!"u:a. ,do. A. VnrrOI.T, L.W,V. Voor de A.dDdniItra~ 1'II,U ~.u ander
de. oU.IIOTABOLal• y . JlipDdom ail Yall Voo,dtll, aun"ea, ~
do. I;" .lJDIR8o., ".. teel of ..... 1I&en. :'

i li.B, tie' Direkte~D Ytqacl'l'llIl lederen
EE>.OFD.DOKTER: DINGBD40 III VJlUDA.G, t •• l1 ~Il '. 1D0r~,i. I. 0. A~Dn8oIf, M.O,M.O., LoiIden 1'l1li. i
Moh.C.s. Engeland. .lUoben : Ilo. a, Lr.pleie, L.~

R GIRR()Il. R"""'t •• I••

a,.irli-j" ljri~i'li')II',
PAARL.

OPGlIJUGT .4. D. 1836,
lqelijfd door OrdQIIDantfe lio. a, )8341, .&kt."l. 1886, A.kte Ilo. n, h?', '" ~ Ba

Il, 1888. ! .almHhILP 1 Klt8"ut'~lf'JuLJl"
dii .11£lud dijUPIDtJ, .... ~1I01~P'~Q.

D. WelEd. :aeel' T•• A. J. ~uw, L.
Voom$Cer. i

De Wel·1d. h... i ' i
O. P. B4UO... I D. J..A~.~. ,i
P. BUlt. !3.r J. a o.o.,..
9. W. D. :av.... .a.. W. Louw.

A.UDll'BU.BBB: ,: [
" iD. WelEd. BeuelI A. (J. KO(lB en J. J.

.D. Dil'eoteUl'8n Hr~Il(J(Hn eJl,ui lir4'

.,oormiddap, ÏJl den 2.~mer tfl! P aDT, I
WiDter tIUa ru llU. ,

. a. WlilTflIIAB. 11<, lIINoIuIi&.'

011
26 .Eel
6 ;
l~

.. he\
BoYeII
DistJ

-Jurlij.kach J PremiëD.... •.. £125f060
k OmeD ;lDtereel... 621067
.1oopeD F(,odlMln ... 1,183~80

J tAllee -leg~ ill Zuid Afrikll&tleohe s.o•.
...... ). i

! ~--"'.llJe V erl~kerillgeD gedaan .,oor; 1
~~ .. ber &elJe~ '100r een jaar Bonus O'l~1I
_', welke later :worden ff,edaan, :

1- .
,LAATSTElvERDEELlNG 188~. !

~n .. n "+efecbilleode dnnr moea~n
la pnl 'Ian doQ(j vaD Versekerde wordilD
~ &.geil .het '1olgend bedrag vopr
elke! £1,000 "&IIi ol'ifPneele VersekeriDg: ....Dour in 18b9.~ Betaalbare S~
~:JU'IIl ... £2,799
W,Jaren... 1,984;
IOIJaretl 1,520:
16 Jveu , ... 1,363 '
llI.Jaren 1.286;
II Jaren .... 1,202'
8 ilr.nn ,... I,DS<> i

WIta,uM MARSHAL!.,
Seore&&riL :

NominaaJ Kapitaal •••
Opb.taalcl Kapitaal •••
a....,.foaIU .

DI"anu.u:
W.l·Ji1d. hr. J. J. PBOOToR, Voor~H_.

D. J. A. TU D" 8Ptly, M.L
B. P. DU PLE88IB. i'
F. J. P. RETIEF. r
.M. O. V. TB!o.M.
J. P. RE TIJsUi'.

- TOBIAS J. LOUW, A,m.
Malmci.bulJ Tu, J. J. MA.BAI8, BefueNer.
Mon$8g1ll'U, P. A. EUVRABD, b~,tierder.
Agenteehap-De Slalldard' Bank '140 ZlIÏd

4frika (Beperkt.) i

De Bank koopt Wi.,ela, en wh Di~ ~
op alle T&lI:..kenTan de Blaad.rjl Buk (Ikperkt),
geef. &enseD op VUlt Depend .. , .,.rd.i~nlterl
clageliJb goe(Ja.k.ude W1.... i., u ondemHlllc.u. pwolle fsankbeai&beid,. beid. ~ h.c
HoofdhD*ool' .Il d. TUken. . i
D. NoteD deaer Bull woro~ II par4 'litbe-

taaJd bij ~g. Tu TID de 8laaclard bank i..
ZlIÏd .&UaL ,
De Dinokazu tolDell bijeen ~aca ID

Vrijdap. Mn 10 ure '1.ID.. :
J. A. D. V1LLlBU, A. IL.~

..\]1'111Il10' Belti e,der.
~ - - !

IWLONlALB '
W... kam.. •• T'ulmaatlChappli.- ,

~,OOO
aQ,OOO
2~,OOO .X~CUT.~ RS .u..

Akte van Overeenkor,p st.
. . 1 April. 1859.
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