
DB OD?ergeteeken~e .,qlet ill-
.~ructiee' begunstigd door «le

Execu~uren Testamentair zal pu-
bliek doen verkoopen op de Plaat.
selve ;-

OP DONDERDAG,
28 AUGU8TU81~9Q. .

>

1. VA8TGOED.-~ Xostharl,
Wijn., Zaai- en Veeplaata," Driel-
fen tein," gelegen ala boven; ,~mtrent

--- i· r een halve uur riideDav~ ~el~gt

V "DIJ nJAG ton, beplant met een fraai)~ WIJn~
. .Ill ~ . J g~d, Vruchten el! andere Boomen~

::CIAL'GU8IUS, i Ul~munteDde Zaailanden en ,Vee-t
! wm~ ,

(UlN opgvmelde I'aárden en 2. L08GOED.-4 8tukvaten d
Ezels, IlubJ~~k ve~koch~ worde.~ ,Kuipen, 12 FijpeD en ~en:, 2
1LAl'l1 U1S bTATfE. ZlJ Trap- en Onderbalies, 1Wijnpomp ;

door Jl: qlldergeteekend~ welbe. 2 Brandew ijnketels, Bmmtu"S.iTrech~l
Cl'hare en Handelaars persoon- ters Kranen en ander J1eldergereed-il
. Ulr~(ZL{ht in h~t .Prieska scru:p, Boerderijgereédschap"
ICt: l~rZIJll YersCheldep.e egale 1 lot Brandewijn en 'Wijn :""a4~ell'"

enK~etFI)aarden en zeker:<le beste en Toornen, Tuigen, bet' gewone
"tul rt lung ter mar~t ~ebragt. aseortiment Huisraad, Eindelijk 8;

A. J. MULLERl Ezels en 2 Pearden, enz., enz. .
.P., li. I. MARA~8. J. J. DE VILLIERS, A.P. ~.,

Paurl, :::: A lig 1890. ; Secretaris
.; l •

J. S. MARAiS -'\.Co" .A181~uer,. J. Fred. Penis ~ 00., .A/IIaie,.,.
l-_ •

·Waarschuwing.
;

OLdcrgettt:kenJe waa~8Chu wt
eeu u der Jat hij n~ dezen

uui hoegenaamd niet meer ge-
i en zd, dat op zijne Plaatsen
i~Je\allti~ H_ollevallei, Philips-
raai, Ll;dj\)[jtem en Jacob. Baai

I. "gtJ~Cllt, gereden of g~loop~n
. .Uilt lIt zonder houden, eenig

, (Jj LOLdeDbuiten den publieken
zullen gedood worden, ep eenig
on LJj personen gevonden over-

IJJIJ. dutiLJe, zullen ~nder
L~r he uitersta van

Wd .enul$d worden. 1

J. M. SALJI~ Br.
j(;~allli, ::0 Aug. 1890. )

_-- ~I -=-

EXTRA KO~.

100 Extra Vette
. en Koeijen. .

1200Schapen ~n BoIten.

OP DONDERPAG,
~8 AUGUSTUS,

AL opgtlJleld, Vee in 4tmunten-
de coi.ditie, uit Narpaqualand

, bragt, door den hee~.A. Gous,
iek verkocht worden ~ KLAP-

CT:::.STATIE.
. b. jL\K\lS & Co., Afslagers.

1890. ;

. l'A . HL:sC I~: i
B,and' ..4,18wraftUeelJ Trullmllat,cltapti,j.

BELANGRIJKE'

,PUBLIEKE VEB:KOOPING i
I, ':

I,;I.h4-
v.&.x

.~ ~:

Kostbare Vaste en Lo"e
GoedereD, , :

TE GROENBE,QG, I

.AFDEEIJNG WELLINGTON.

In den Boedel v~n wijlen den heier
PHILIl'PU8 PlmlU8 vU D~
)(UWB.. '.
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Nieuwe, ..

, 1

Totaal

TuJb.t 6 .&.apau 1890.: , .
, ' :;.. I .

IIr, B:lnT. P.104.ll, JIIIl., 'f8r~ bi_bij 0114., d, "ooni~ ftIi 8eoti, li .....w. S2.aD
oorrtote ",rkl.riDI i,'na _Ij., BMIlliD_ all TlaelHriir ,U dID .ll4~ "U Tulbap 'rOor bM
da. de balue i.. looalIlIitpwerkt op d, &Ulpbeoh" v~ O• .l. ~.l. .

GeteekIDd "oor -~J,all ptai", ~ lld" _ na jAapmu 1800.
i (~et.had): L. J. 8KlTIL .

Oodenooh\.iD J08dpkturd dc.jor den ,Bud op ~.. tdee d... YaII Aqultut lUO. .
. . , (~Da)IJ. B. BOBB~N, VoouiUer •~~==------~----+--« ...

SCHAPEN EN BOKKEN.
' 'r. .

K1.f'N
.' I ~ ( .; .+-~._--+-~--

Gou yoGril~m
LUID'

BENv.

• OD. .r..

L" EN Bel",aam eo GodvMloht~ ODe
J~ derwijzer voor een Sohool te Mal.
IDl'lbury voor arme blaDke kinderen.
B.t werk te begin Den lOot, af 7 Jao.
eer8tk. Fal.ri. t7b per' aDDU!D met
"'ije woning. Getuig.ohrifte~ ver-
eiaoht. Doe aanaoek "oor 18 Sept. bij

r. H. J. DO TOIT,
Hon. Seoretarie.

I)E Ouderget.eek~DdeD .ulJen ToOr rek&niDgi d.D hee~ H. GB.Dr,

Op DONDERDA(J, ~8 AlUguS~U8 aanst.,
4lhier op het Do~ MALKESBUBt, uit \hullDe r.adukr"'_. Publiek V.rkoopea,

800 Vette X.apache Schapen .
200 " X$pater !Bokken. '

. Zij sijo iD; nitmuDteDde ooDditie ~ 1rorde~ met sor, opgebragt door dell
PlgeDaar vaD N&maq4Alaod. . . I'. :

. H. GBEBFF.

BENOODIGD

J<-

,•.s,.,

r.

.. Ir

,---c- -- !__

PI'LlCATl~N, vergezeld V~ll Ge-
tOlK5cbrifteo, sullen door ~n On.
kekelJJe oqtV&!1geD "orde~ tot 18
,ber 1EgO; vóor den po,Bt van

IJzer der Niellw8 P.blieke
JD Jil Peparstraat alhier. ~)e v~r.

En ten zijn . degehjke keDnia )110 de
gelsche <en lldllandsche talen, ~eD be-

lwaamhtlJ om O,darwijs tp f{fveb in' der,IfOL~h~ken die Doodig zijo !ter be.
.~~~g voor. l't.[j.~de~elijktl bor"erlijke
;p Ot:Ulcg. ~~I&rI8 .t:120 en .f3Q Buia.
l~"r. ! L E~ Balp.<?oderwijzeres .T~r de

C. .P. J . .MULLER,l n EbeDl'IIel' School te GoUdiDI.; KeD-
HODJ Seo. nia vaD HoJlaDlCh en Musiek eeD' ~

IrslpstliU. 25 .Aog. 1890. ! aaubtVeliDg. SaJaria !60 per jaar. é Koet
- -4-- l'D ID"oning kau Tetkr.~ worde~ iD deWaarschu· . ID' Inrigting tegeD !I" per Ja&I'. Applioa-WIDp. tiu mtt Geluigechrifll'D moeteD Worden

DE ~. -- . ~.. ingesoodeD "OOI' 16 8b.Pl'KMBBB A.&
(lndt rgtteekende wa.anicnuwt aan

_ . e~ ieder dat hij voo~ niet )l. J. Uil DIK SPVU~
~jf:r ..gtdogen zal. dat op zijn PlIIuLtaen. 1 . seo. Scboo'oommi.-ie.
Kil p\llllei," ., Kreef te Baat" en Gondie], J 8 ADg. 1890. v

I. ~llml;:," zal. gejacht, ger~en of . ----
~EiV0T't'n worden met of aonder DE heer
~r![~l'n,;J: c~nig, b'ond of hond~n bui. WaT_G~ron,A"'1iI'"
,e~de 1 ubheke· We~ zullen gedood koo~t '!Yf. 2e~bl"1LWtle
:crden, vn elkp(rsoon of petso.nen zegels .. nwk
~e gev0cuen wórden oversch4ijding taut pieL De .I:liOO~1nI11i8
oLoelldeOJ.. dezen) datum sullen foDder ,PrIJzen
ll~erschcld, streng naar de w~t ver- voor OUde Z.~WJ,
tvlgd worden. ,. ! meer In
11:_ ,E'. A. l(. SADIE. Solu1lft
-Fvaliet, 20 AUg. 1890.·! IYOGI' a. J'lrU.W.",

I
I

Op 1ut van Direeteuren.]
I, H. NEETHLINGi

8ecretans.
Pearl, 16 Aug. 1890.

1. ,
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NEDERLAND.
(Van O1loUn Corrt.po e .)
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KOSTEN :-
;: I,Auditeurs Balari.... +

BODUI Rekening .. , . .'~
Directeuren Salaris (2 jaa1}
Algemeeoe KOIteD .~.
Interest ... ..:;;
Regtakoeten .. . ..~• ...

2Q5,568 '1~ 8 , Huur, Lioen~ëllen Belu~gen

. . WBJlK. OnoSTllN:- ~~
£1,892,446 19: 7 OoUlpounda ... ' .,',

465,416 1; 3 Onderhoud. Vall Eigendo.' , ,s Optnkwapllq. (~£48,28111 ..
£1,8~7,863 0 10 " 6d. voor OIlclerhOua vanji)iaohinerie) ...

Algeeohreven bedrag op ;PDiginnin, en,
L09 karaten , SChaohten.....~, ... ...1

£1 12\ 76! Wauoherij (ingeeloten £48;336 10•• 9eL I
, 1 16, i voor OIlde~houdvan ~erie) ... I

r«: • n_L' " , I\.Nmpenutle .l\oG&enm, ',\... ...
Intereet op SchuJd,brieven : ~ ... •..
Intereet de Been Bultfoll~ O'bDll~iP::ti'ë~D~~~d::~~~Bedienden lf Beoefii ~" « uomlpagnil
Intereet beiNld aaD gehu~ \.)()IDpaRD11~~

I:u~!:t~;~~dhinerie"~ ~lIIldcmmell eier
CompagDle) M-. .... i: r' ••• ....

I

VAN DE

IDE BE! R'$
. i . ; \

CONSOLIDATED .MINES, BEPHR~T,
t -~;

VOOR HEr

JAAR EINDIGENDE 31 MAART 1890.
J ',t

'MIJNE HEERnN i-Uwe Directeuren hebben, terwijl.zij huh Tweede J'aarlijksch Ra~po~ o~der,!e!l>en
"'OL voor Je it.formrt ie der Aandeelhoudel'R, aan te kondlgen,~~t het doel waarmeê de ()om~gme.ongmeel
werd begonnen, teri laatste is verkregen, en de vier Diamant-opbrengende Kijnen van De Beers, KImberley,
pu Toitspun en, Bultfouteiu, zijn nu praktisch onder toezist der .YOmpagnieo . . : . '
, Het gebruik vblgeude, aangenomen door de De Beers M11n Co~pagDle en voortgeseti in haar: laatst \

rapport, onderwerpen uwe Directeuren DU het volgende verslag V!Lnhet jaar's werk. i • 1
' De Balans en ~e Winat- en V,erliesrekening, nu RaDgebod ,n, toonen een balans (na be¥ng van twee

Dividenden Van 10 percent elk bedragende te samen £789,682) ~an £465,416 Ia •.3d. . ;
, ,O~uren~dé het jaar zijn 2,192,226 .vrachten BlaauwSt:0n~ uit de De Beer's en ~berley }fijnen

gfhaald en 809,262; vrachten van Du TVltspan en Bultfontein, -en den voorraad van Blaau\fgrond op de
'Vloeren op den ~lsten Maart 1-890, bedraagt 1,576,821 vrachten bij de De Beer's en i Kimbe dey en
1j834,155 vrachten;bij de Du Toitspan en Bultfontein ; dese laa~te bevatten de vrachten overgenomen van
d~ verschillende Cl,~l1pagniën, gedurende het jaar gekocht; . l

9edurende hetselfde tijdstip zijn 1,325,400 vrachten Blaauw weggewasschen te
de Beers én Kimberley én 625,700 vrachten te Dutoitspan en Bultfontein,
opbrengdd te zamen 1,608,830 Karaat Diamanten die bbhsalden

De werking onikosteQ. voor de 4 mijnen bedragen ...

,.

, Latende een rtofijt op de actueele werking Van

De Winst en Verlies Rekening is aldus :
Balans als boven ... .' ,
Vermierderin~ Van Blaauw (zijnde de werkelijke

te krijgen» ... ... '" ...
Dividend op B~leggingen en andere ontvangsten
Balans van verleden jaar

~2,6U,667 19 8
1,4~1,777 17 1,_--,---

£1,299,780 2 2

"1 £1;2~9,780 2 2
kosten om het op de Vloeren

i... ,.~ 1298,889 18 0
, ~6,761 16 4
3~2,431 4 4

D~t gebruik t is als volgt :-
, Betaling van Dividenden .

Commissie en ~sten van tweede Obligatien ... ... ..., ...
Onkosten Parijsche Teotoonstelliog en verschillende kleine rekeningen afgeschreven
Balans van W ibst en VerliEs getransporteerd van het laatste jaar, die, belegd zij ode

in den aankoop van eigendom, niet kan worden verdeeld en dus nu wordt
afgeschreven .. , ' .. .. . .. , ,.. ... j ... ... '"

Verder bedrag afgeschreven op Machinerie en Werktuigen, Schachten, Ontgiuninee
Werken, e~z., van het profijt van het loopend jaar; niet verdeelbaar, ingesloten
hit geBCha.~bedrag voor waarde verminderin g ... . .. ' ... ... ...

-~--_---"-
£1,8$7,863 0 10

£7~9,68~ 0 0
7:2,282 18 4
12,482 6 3

822,431 4 4

Treaeporteerende voor het ja~r een balans Tan ... ...
,

De gemiddelde cl.pbrengst per vracht voor de De Beer's en Ki~berley is
Do. wa~rde per karaat ... '" ... ~ ...
Do. waarde per vracht , "

A~IALGAMATIE EN' BELEGGINGEN.
: lS'og terugkomeode op het onderwerp, aangehaald in do eersta paragraaf van dit Rapport, zoo stellen

uwe Directeuren nu ..oor om kortelijks mede tt: deelen voor de informatie van Aandeelhouders, de verschillen,
. de aa[1koopen en amaD,gamatiën, die gedurende het afgeleopen finan~iëde jaar zijn bewerkstelligd.

In de Balans-rekening voor het jaar eindigende den 3Isten i Maart 1889, was de MaatllCbappij baar
belang in de Kimberl~y Mijn vertegenwoordigd door 176,592 Aanqeelen in de Kimberley Cenrral Diamant
)lijn Compagnie en Oipligatiën van die Cvm~nie Voor een bedrag .van £600,000. • :

, Sedert dien tijd, i zooals gezegd op de laatste Jaarlijksche Vergadering, is de Kimberley :Mijn door dese
Compagnie aangekocht, .! ,

Behalve de k?DP ~er Ki~berley ~ijn, boven aangehaald, hebben uwe Directeuren de volgende Ei~en.
dommen gekocht ID de Dutoitspan ,MIJn:- : '

De Anglu-Afrikaansche Diamant Mijn Co.. ,
De COrPpagnlie-Gene~~ (in~esloten. haar belang in de Conivieras :Mijnen in BrazilHl.)
De Sultan Uamant MIJn Compaguie. '
De United ~amant Mijn Compagnie. ,
.En fiij zijn gétreden in een voortdurend w~rk-overeenkom3t, waardoor zij in het prutiache bezit
, zijn van! de Griqualand West Diamant Mijn Compagnie.

In de Bultfontein! Mijn hebben le gekocht:-
De Bultfontein Mijn Compaguie.
De Spes BOD~Diamant Mijn Compagnie.
De Zuid Afrik. do. do. do.
En zijn ,getretIen in een. overeenk?mst met de Conso~date~ C?:' Bultfontein Mijn, lOoals met de

, OrJ,quala(JldWest Dlama?~ MIJn Co. van de DulOitspaq Mijn.
De to. tale Koopprijs vab,. deze Cornpagniën bedraazt ongeveer ! '" ... ... ... 1£9. 664 000--.oe ''', ,Behalve dit zijn betalingen gemaakt in contanten Voor verschillende h~le~gingen, Conversie Van

, Kimberley Centralj Aandeelen, Traosport Kosten en Zege18, Kost~n van Li.k.widatiEl van de
! Kimberley Centrall Compagnie, ongeveer ... ... ...!... ... ... ..,

'Vodr Britsch Zuid AfrilrnaDsche Compagnie Aandeeien ongeveer : ...
,,; Commissie, Kosten, uitgitte Tweede O~ligatiën, 'on~eveer ...
" ,Kosten om de Bl~uwe Grond op de Vloeren te krijgen, ongeveer ..'.

KaJtende te zamen een ;totaal van

Om deze uitgave te d#en werden 2de Obligatiën ten bedraze van £1,750,000 uitgegeven
tegen uitgifte-prijs, ongeveer ... ... 0

De Beurs. B~tfontein Obligaticn (gegeven in Koop van de Bultfontein Mijn Com-
.~ p~gme), ;ongeveer... '" ... '" '" l... '... ..
In lA6,464 Aande~len :i~ ~e CO,DsoliqatedCompagnie van ~e .8ultfon~ein Mijn, gehouden door
' deze Compagnie, ~le m ruil werden gegeven aan eenige der g~kochte, Compalpliën, ten

bedrage nn onge~er ,. . .,

,
t£3,2~6,400

£1,660,000
I

746,400

; , ~ .£2,967,209 13
" Balana ~ de ~~ eD V.u.. ~ia, ftD" jaar onr. j ;

.. b.... ,.. ; .. i",... \ '0' : ••• ... ... •.. £1~6,431 16

i £1,ha6,43i 16

, i

8,260,000 0 0

1,86ti,600 0 0

168,000 0 0
746,400 0 0

181 a
, !

19,0. 10 IQ

HO 0 i
121,UO II ~.
4.4,2If 0 ti
11,120 II ~

!
;

i'

464.~ó 6 •
. ,4,619 10 8

.,ios,900 0 '0
: 482,076 4: 1

98,619 13 4:
', 18,760 0 0

90,000 ,0 (}-
.3,660 i lO

a6,266 0
!

14,t6lS,

122,037 ~O 10
l6,~·9 6
28,423 ,.5 •

TT,J!26 10 U,

,,,
."..
"
"
" ,

161,868 9 ~

77,:ill 0 9
708,481 16 11

I 288,483 , •
~,1~ 0

Paarl, :
J. B.M.

PI&r~ 2E
. S.,K.u

...
39,263, i 6

2,76\> 0 0
13,034 11 0
8,496 2 0 ...~

,
462,N9 li d
16,712' 9 ~
36,173 .' Il------1I

J'

; ~ '. j ; "31"~...:.v'JI~"
MIJN .

Dtb __

(V~ I. OolllOlidlUi.)

i
i

aI6,a ~:lO~

63,668 16 8
16,188 6 0

. 627 6 4
I 466,416 1 3

;:,
Latende een Balans, b~taald uit de Wiust van het jaar, Van ongev~r:

166,000

,)£!:~l~t33-~:----~fn-~~Tt1":.:il~~~~'__--I--r-;---r--M-!-+7-;__:'~-!- __-r ~--1-
.~-------------

)

D~ WERKING DIR lII1lf1N.
Het. Bapport vnn den ~lgel1leenen Bestuurder over het bovengen~d onderwerp is llieraa.n v~tgemaakt.

i

~,' Li.' R~:,gr:W8,,}
G.! W. OOMPTON, .utI'lMt"'ll1l'An_

CoiE. N1ND, ' .
lUX MIOlUEL18 .; . ,

»..
"

i, I
I

i
1

£61,230 10 10 t

16,898 0' 1--
~191 6 O'
i2,669 14 0 I '

1--
'r W. Ho ORAVEN" s..... iIO

; :' lWK. PIOKERING, B' ...

OIlclersocht, de Xtritantiën Il.,.uen eD «le BalWeD ~ at De Beert OoD.olidáted KiDa, I

il. \ ' '. [! I i
i. l A.. F. TA.NORED,

H. F. E. PISTOBIUS,

'£9,136,691 9 4

Wij Terklaren dat 1rij de Boeken
dat de bovenstaande Beken(n, waar eD

-
....

£300 0 0
4,622 10 0
16,300 0 0
26,82:.1 8 1
'22,396 4 10

961 9 4
!M,898 11 I'

1 8 lO

32,648 7 2
2,223 6 9

·'·1",
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