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DE heer D. ti. MALAN is aang·e:.
eld a)s onzen Agent voor de Zuid

tl,"rtJauTi en het Z. A. Iijdschrijl:,
i~:lede nm de heeren LlNDENBERG &
llf EYER, Durbanville, die bedankt
~phben.
,. O.PH.hU'i'li --.-:-

iAMBEIJE.N MIXTUUR
. VAN .

I;LANDSKl-OOF EN
BOSCHPLAAT5.

L
-Scandinavische Goudmijn ~atschappij

(Te worden ingelijfd onder de Beperkte Verantwoordelijkheid Akte van de Xaapkolonie.)

laap-lolonfaJe rai
VAN DE

Ita.a~chappij tot bevorde
nng .der Handelabe .
trekkingen tusschen
Nederland en Zuid-
Afrika.

9 St. Georgestraat, Kaapstad.
~IVOEH. UITVOER.

TULBAGH.

PRO PEOT·

Be-
T

VAN DE

ft. of NOria·

PUBhIEKE VERKOOPING
I'"V~ ..

Uitgebreide Stoeterij van
goed gete;elde :faarden,
opre.gt g~teelde Kelk-
koeijen en ander Vee,
Boerderij! ger~edschap,J. H.Vps, Sen. -4- enz., ,

TI K.OÓP!A.LLJIUIlU ZONDER RESERVB.
lIEYNES, IlATHEW & 0'0. - ,

Hon DD DE Onderge~e.ltende~ opgemelde

lt AddtrlBJ' en LangemarktstrsJ.- Plaat sen UIt de hand ~erkocht• ItUn, hebbende, en VOOrnemeQs ZIch voor
.KAAPSTAD. een tijd nu~r de :rraosv'a ..l te bege-

li" • h.1 I....t. Aa,,~ij~n M\Jd.llnk.nd. ven, zal publiek doen verkoopeu,

m10RIA COLLISI. OP DIN.GSD4G,
PROVISIO~EELE DmEOTBU:aE~:

BELANGRIJKE

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

De alom bekende Vrucht-
bare Wijn·, Zaai- en Vee-
plaats " Vrolijkheid;" te
Tulbagh.

Paarl

- £~o000. , ,
'ln 70,000 Aandeeien vim £1 elk, van welke 50,000 2ijn toegekend aan. .. WER~. .

de Vilrkoopen en Be9~rderaars in volle betaling van het-eigeedom .' ~~t Elgendo.m kan zee ZUI?lg ?ef~rk~ wordon, d-.()ordl~n ~."n~en vGorrnad
d ~.......w. h" aahI mach eb' ~ ell .&16000 d'gt bij de hand 18. f De SoaudIDaVll\~ III ItléClhtll omtrent drie mijlen van de voor-

en e ....... _n, lenn nam O. rev, " voor name L.ok~tiN van .den GrQ9ten K,dier ~oofdman .. Malippo." -verw.ijd"rd, vin
werk kapItaal eD 5,000 reRerve eandeelen. 24,00()van deze andere welke eealg &aatallongeQa kannen worded verkregen voor Mijn doeleinden.
aandeelen worden nu het Publiek aangeboden, betaalbeer 6s. bij . _' _
aanzoek, ?s. bij tofIkenning en het over~lijve.Ddein bedesgen van 6•. Rapport van he~ Eigenqom door den he~r F. WIL-
,elk, op niet mln der <ian 80 dagen ken.Dlagevlng.. SON, Itijn Inge~ieur en Deskundige

I Zoatpanllberg, 16 Sept. 1889.
SCANIDINAVIAN. ', .

I. LiggiojJ va.n h~t Eigendom. , I
!?e Scandlnanan III gelegen op d~n Woodbaah Berg, ZoutpanlIberg, omtrent

18 mlllen .. n bet Stadll~ebied lf Haenertllburg" zijade op dezelfde bergketen, en
meer bepuldelijk omeehrevên, alII sijnpe in een lijn met de Krul van den Kaffer
B.oofdman Malippo, en op dezelfde fOljmatie, alII verscheidene andere welbekende
E.gendommen! zooelll het Prince of Wjn~8t!,enl:... ., .

op bet EIgendom worden verscheIdene tlltgroelJlngen van WItachtIg kwarts
gevond~n, .ommige bevatten geen gon~, en apdare bevatten slgtbaar gond. Aan
bet ~al-:Jen bie"an ill eea kwarte-l1tr~k bank, die gelijk loopen me~ deze nit-
groeIlingeo, de. bank ill van blaau.wach~igel kleuren g~ft geen gond op. .
. L Het EIgendom belltaa~ tut 4 ~lokJcen van Clalmll of 48 Claims.

Ik heb de werken op bet Eigendo;m in voortreflelijke orde gevonden, en die
knnnen ... III volgt beschreven word!!D:r r

Eene echacbt il daar gescnkeu op ~'n diepte van 60 voet. 3 daim. Deze
~ch.obt meet aan de opBnin!!, 6 voet lapg Dij vier voet breed, en is betimmerd voor
10 .,oet nedtlrwaartll van den top. D~ 8c~8cbt ill zeer goed gemaakt, en zal voor
vele ja ren stand houden, tot doeleinde!die~ende "fan ophaal acbacht. Aan den voet
van de echachv vond ik eene .nitboling nlU het Zuiden gerigt, deze uitholing i8
55 voet !an.g, 6 voet boog en .. voet blieedr
. TWIntIg. voeten boven den bodem der echscbt in genoemde uitholiug, VODd
Ik een ,rif, mett.~de van 0] 1 tot 13 ~uiren. Dit rif bent zigtbaar good, en
geeft eene JMlnDlDg van 2 tot 8 onsen }¥lr ~n i op 35 voet van den mond van
genoemde Dltholi,!g ia eens groote ver~8m~liog van kwarte blootgelegd, metende
6 'voet 10 duim in het verwulf van Ide (uithol ing en 7 voet bp den vloer. Dit
rif bevat geeu ,igtbaar goad, en lev~rt van t ons tot één oos per. ton.

BOUT.
Haat is zeer overvloedig en digt !jij het eigendom, ea zal voor vele jaren tot

brandlltof dienen. . .J
WA'l'EHREGT.

Omtrent een mijl van het eigendoPt ie een waterregt in verbindtenie met bet
eigendom gelf'gen, btlataande in een loopenden .troom, omtrent 3 voet, 6 daim
breed eli 4, duim dik. ~

Om kwart. nMr den Molen te brengen, daarvo;>r .. I een verheven Pserden-
Spoor"eg moeten a~ngelegd worde~, ~rn het k~" te, voor omtrent 400 yard.
van de mijn te vervoeren J van daar k~n lhet door middel van een gelijken Paar-
den Spoorweg of van W agenl vervoerd ~orden.

. I _I'i; (Get.) FRED. WILSON,
I ' Mijn Ingenienr en Deskundige.

Het volgende il Dr. BAII.'II ~pport over Monstel'll van de bovengenoemde
RiHen, dour de Direktenran opgeeenden ~oor onderzoek:

, Zn~ Af~aan.obe College Laboratorium,
I! Kaapstad, 20 September 1889.

Den Voorzitter van het Hngenoot Sy,bdikaat, Paarl .
Rapport van de "emaalrte 'profven.: van twee Mon8~rs van Goadboodend

Kwarts Vlln het Scandinavi"n Eigendom, ~utp.n8herg.
De twee MOD8tel8 zijn IOrg,aldtg g~toetst gewordeo door kwiklDenging, met

de volgende reaultatea ;- . ! I
. PARTIJ lA ( VOET RIF). -

Dit Moueter leurd. Drie (3) oD.enl Vijftieu (Hi) dwta. Twintig KorrellllCbooa Goud
per- Ton 1'&11 2,000 lb. .

PARTIJ B (7 VOET RIF).
Dit MoD_ I'Terde Twee (2) QD.eu, :Acht (8) dlrta .• en 't'ijftien korrel. IMIboonGoud pu

Dit Eigendom heeft een fraai Waterregt, bestaande in een grooten locpen- Toa 't'an 2,000 lb. . I .
dÓn litroom, omtrent 4 ,oeten breed en die 4, daim dik loopt, die meer dan vol, (Get.) P. DANIEL lfAHN, Ph. Dr. M.A., ProfellOr la de Scheikoode.

doende ill, om een 10 stsmp Batterij ..door water .k~acht te drijven, of om de platen . ~_ken .. Ilen oDtnDgen wordeu ~oor de bier ondergeDoemde li(ablaa'. tA! Kimberley
yan een I00 lltamp te waMehen. lJit waten:egt 18 onder aan den berg gelegen, en in de Tr.lII't'ul, tot d.D lOden NOTerber, '0 io de K....p.tad en P .... rl tot den 15deu
en kwartIl kan gemakkelijk door middel van een korten paarden lIpoorweg .,er· Nonmher 1888.
vnerd worden, het kwlll'ta aiadeude op een afstand van omtrent 500 yardll \'an den SOLUS (GI!;BRO.&DERS) '" KAAPSTAD.
IDolen, VaD waar het verder k~ ve"oerd worden door middel van wagen. of een W. H. B..I!;TZ "r WORCE8TER.
gelijken paardenllpoo",eg. . H. MITCBI!:LL .J. KIMB(!;H.LKY.

Daar ill ook een andere kleine atroom water, 800 .yardll van het eigendom ver' C. D. nOPKINS ... .J, JOHANNE::;BURG.
wijderd,'die aAahoudead loop.t, ea die verder met kl~ine o~k<>!'ten kan geopesd I HE~UBLIKI!:INSCHE KOL. TRDi~'T¥AATSCHAPPIJ PRI'-'roRIA.
worden, en 166 ale een addltloneelen voorlaad kan dienen j indien solkl verel.oht FAIltBRIDGB &; PETTIT .i.'... ", POR1' ELIZABETH.
wordt. . . . SECRETAlUS PRO. TU... ...;... ". PAARL.

TELLEKBO CH..

KAPITAAL
PAA HL, CRE

Brandassuranti« en Tru8tmaat8c11apppi,j.

t:« CO.,
~ravestraat.
D.-----_
DER

20 QCTOBER AANST., '

TER PLUTSg
£ LANDSKLOOF,
De geheele ~toeterij

goedgeteelde Paarden,
staande uit :

ALLE Uud Studenten worden
}lIl;'lllcde hartelijk uitgenoo-

dig'cllt r Lij woning van 't J aarlijk-
sche "l~lct"ption" op Vrijdag, 8
~oHrnhll', 's A,'onds te 7.30 uren •

SIt'lit"llboscb, 18 Oct. IR89.

T. ROOSJ., T.m., Voorzitter.
J. S. .MA.tlAI8, LW.V.
A. C. D. VILLIEBB.
J. R. DE VILLIERS •.
D. F. MARAIS. /

. D. J. 4. vu DBB SPl1IJ.
R. W. SHAW.

~

In den insolventen Boedel van FRA.NCOII
JOUANNf.SMAIlAI, Senior.

OP ZATURDA'G,
26 OCTOBER 18b9,

VASTGOED.

.
»ruik V3n bo.,engeDOemc!e
';P.G, er toe geb~t deael"
rugen i bet werd iD ""
delle zoo algemeen It...

:Ig'tigbeid, drnkking op de
rehnangheid ill ~ bloed.

van
be-

SEORETARIS pro.
W. M. MILLARD.

BANKIERS:
De Kostbare Plaats" Vrolijkheid alitU

Schuiospleats," gelegen alti boven aao
de Winterboek Vallerjan, omtrent eeu
ba.lf nul' van het Dorp Tnlbagh, groo*
ruim 465 morgen, beplant met oirca
t.O,OOO W ijn~aardstokken in volle dragt ~
fraaije Vruobteboordea en Bootbossche~
met eec prachtige stroom Lop-ad water,
komende mt de Winter heek gebergten
eq.loopende door de V ruchtbs- e V8l1eieu
en Pisntagic8 die aaumerkelijk kunnen
vergroot worden, de Zaailunden en Vee-
weide ia van de beste soort, de Gebou-
wen bestoan riit ruim en snffisant Woon-
buis, een ander WOGnbnis, een winstge-
vende Watermolen, een Buitenpost, goed
verhoord en de noodige 'Bedienden Ver-
trekken. Stallen, Kr.al-en, Wijnkelder,
enz. Gemelde Plaats IS -sen der vrnoht.
bUI ste en RangeoaamSle in bet District,
Kene sohooue gelegeuheid voor iemand
die zich van een degelijke en winlltge-
vende plaats wil vooreien. '

LOSGOED: ..
Stnkvaten, Kuipen, Leggers, Ok8'

hoofden, Halfamen, An,kers, ~rap-
en Onderbahe, Keldergereedschap.

.2 Brandewijnketels, I flolfWagen, J ~f
Kapkar, Plot-gen, 1·.ggeD, Tuigeo', 1
~pan J ukken en Stroppen, ZwingelII, . '.~.
I-.tlttiug8 en andr-ra tloerderijgereed_ ~~
Bl'hsp, restant 7 Leggers Wijn, 1 Vat-
A zijn, enz.

Ll!:VhNUE BAVE :-711itmDntende
Ezel", 6 Paarden, 15 Varkens, 3 Koeijen
u.et Kelvers, 2 do., 2 Jouge Bullen, 1.B1l1
Vllarzen,2 Ossen, enz. .

De btaande Uogst van Koorn, flog en
lj bVer zall 'Gesverkiozende, met of zon-
der de PlaatII' verkocht worden.

KOM EN ZIE I
H. a. lf'AGaN,
J. J .. IJJ: VILLIERS, A.P. sn.,

G ez , Cu.atcreu,
Henry Fagan, Velld,t.,Adtm·ni,t.,.atettr.

tem.
Onderwijzer of On-

derwijzeres
G1YhAAGU, une uren Van het

llt'q' Kroonstad (U,V.), op een
&all t l.,hlllJ gelegen plaats. Ver.
eisdileli Ilo.luudsch en Lngtllsch en
Muzitk. Ook God diel1st ouder.
WIJS wyrdl verlangd. Salari8 £60
per j;.~.1 t:IJ alle vrij. Doe aanzoek
bij den Eerw,

G. J. WILLE~E.
.KrL"'I.~lad. (O.V.)

85 Uitgezochte Merriee en Jor ge
Paaldt:ll, WHarOI der " verscheidene
zetrokken zijn uit de beroemde
bloed. Paarden " BerzQiu8" . en
,- Gardsmal ," t-rwijl de Merries nu
gedt kt zijf1 'lit een eigen veulen
vali het ••lom bekend Paard ., Piet."

10 Jonge één-jarige Ezels .. ;
4 TrI k- en Rijpaarden, waaron-

der één ~e ro- md Bchietpaard. .
1 Fraaije Bruine Springhengst.
1 Extra Ezelbëngst,. gebruikt bij

Paarden Merries. .
100 . Aanteelbeesten, waaronder

30 Koeijen in Melk, ufkomstig van
de beroemde " Kerry" en "Aldcr-
ney " rassen. .

~ Opregte ~ullen, (" Kerry" en
" Alderney.")

650 .Merino Aanteelschrpen, met
lange Wol. . . .

25 Varkens. '

~OERDERIJGEREEDSCHAP :
1Wageu, Ploegen, 'Ejolllen, Graven,
Pikken, Vorken, 1 Water Tank
(20Q Gallons); 1 Lot Bum boes, 1
Mieliernolen, en wat Verder zal wor-
den aangeboden. I

A. B. DE VILLIERS P.J. zn.

Paarl, 17 Oct. 1889.

J. S. JU.RA IS <t Co., A(Ilagm.

De Verkooping begint ten
10 ure precies ..

op bet Eigendom self, en overal rond in de onmiddelijke nabuursohap wordt
eeo groote overvloed hout .oor brandstof· gevonden, dat ttlD DOtte kan gemaakt
worden, om de Machinerie te drijven. Inderdaad il de geheele Berg IIOOver alII
maar bet oog Ilaa reiken, eene mas. hout vOor mijl .. iD Ditg8lltrekt.heid.

WATER.

WESTELIJKE PROVINCIE BANK.

TIJDELIJK HOOFDKANTOOR:
):Oe-<l te veldunnen ID eeD
1 'cwanden'te prikkelen ..
:,·!1en, nemen de ODlaDp
.k zeer beiluam be'ODdea
JrteeLr:enen, de voorloopera
lil drukkiDg op de bon~
huid, en bij "aterIlICht,
ng voorkomt,
J Ideo aan bevolen, alamed.

d.R

PAARL,.

-------------------

ID the Suit between GIiOR(,E :\IO:<TOO:VII:RY WAL.
s aa, Plaintiff', and \\' JLLIA)I low, Oefen- ,
dant,

IN uecution of tbe J udgmeDt of the Supreme
Oourt In tbc above Suit, IL 81\Iewill be b.ld

ILt the re~idenc~ of the !I.·fentl.ant, Ryoeveld
Street, To"",. of 'tclltn!>o8cb, (10 F,idILY. the
firlt day of :'\ovcmber 181\9, :lt 10 o'clock in the
foreDooo, of !.he following, v.iz: - Anillaule'
"8 ort.meDt of Ilousehold FlIrni lure, Olua,:
Crockery Ilnd Earthen Ware, Cookiog ('teDBila,.
.. Covere<l Svring 9art, ~ Horse>, kc., &.c.

T. MADER,
Acting Deputy Sheriff.

Deruty, hcriff"s Office,
Stellenbo"cb, HlLII October 1&;9.

DOEL VAN DE MAATSCHAPPIJ_
De Maatsobappij ill Rl'formeerd met het.doeleiude om zekere J 8 Claimt te

verk,ijgen, die gelegen lijn op de .woodbnllh bergketen, Zoutpaneberg, Zuid
AfrlkaeLlIC~e Republiek, l.ekend alsde Ecandinavian. ...

LIGGING.
s 2s.: per Post 21. 6d. --- - - -- ------

KIILUl\ le\ LI';
n:.., .; I III er en Trustmaatschoppij,

,;,L_

PubliekejVer kooping
VAN

Landbou'" pereeelea,
Perceelen 705 en 706,

bl dr A'OfT]" hr J'1jdeelinu, Yeld~·or'let.
uh 'II) 1lj f}aóeru, IrtllCnNl Mait,Jand
('J Durban JJ-eg .statie,

.AL~UuK,

lIaverhooij Staande Oog-
sten, enz.

)roogist, Swaan
:ortemarktstraat,

Bezigheid in de

Dit Eillendom il! gt'legen op den top van Malippo'lI Ee'g, Woodbaeh Keten,
Zc.'ntrlln~bt'rg, bim en de Grenen VBn de Woodbu8h Jl"eproklameerde Gondvelden,
zijr,de op deselfde ber[lketf'n .111 de ~ tad '.' Haenertllbnrll." en in een lijn ropt dA
f'iRel,douimen, gewoolllijk. Prince of Wale" Allen', Forfu"t, Bi.mar.ck B~,f,
SUcer Wedding genoemd. en iD de cnmiddelijke nabijhei:i gelegen Rn het goed-
bekende Eigeudom genaaOld de May FlOfIJef'\ •

, ONTWIKKÉLING.-der, eoedat h.t 'rOOr&ltijdbo
a verlieHD; eeD' 't'OOldeeI • Een Ichlloht i. gezonken geworden op bet eigeDdom ter diepte VIln 60 voet,

van welllel' bodem een tunnel vertakkingen schiet, zuid ".ijzende Daar een groote
kwartl'ltret'k BaDk. Op twintig V()8t Ditholing vaa den bodem der acb.oh' i.'een
ril blootgelegd, een VOlt. breed me)eude, d..t eeue gerinlle helling' be~ft naar bet
Zuiden, en daL sigtbaar Goud vri) aaDklond (,ie rappon vaa Dr. BA" op mon-
Iter A.) •

Een antIere vijftien voeten ""n daar, namelijk op een afltand van 86 voeten
nitholing "fan deu bodem der schacbt il een rif blootgelegd, dat "CBn .,oet breed is
hellende gering Il¥._r het Zuideo naar deDzelfdeD hoek alia het één voet rif. Di~ rif
bevat geeu sigtbUi 'good, ·beide rift~n sijn vaat ingeelotea door oDtboDden graniet.
(Zie rapport op mOa8\er B. van Dr. Bu•.) .

. BOUT. .

&00.
TE~,
eubileerders,

In den l i solvr uten Boetiel van TllolLU
tDWARD \\" ILL lAl( BylUlU!.

in de Kololie.
DIE
RRUIMTE

OP MAANDAG
:lb cC! Ul:H..~ aA~h'f., ,

luii;" (JP de plek tJtrlcocht uorde«.
Twee f,. c stbar e Landboówpt"rceelen,

lijnde Xo. 'iV5 eli 706, gelegen als boven,
gr~Dundtl aan bet .h.lgendom van den
heer ~ I EAlJ, umtreut ~2 IIkkerll iu. ni.t-
g~HI.k t ln id, bet geheel waarvan zeer
,DL 'til( I:; voor GrIllIn Oogaten. Kr it
eeD Hu;ai<ll,eL rwe e .b" amer s en Kenken
op oe Plaars.
'fmeifJeJ tijd zullen worden verkocht

de Gruhll.OgsltJD, bt<8taande in Baver en
1 og, also ...k eenige MenbelB.
\"tlk"('Plog eeu sanvang te nea:en ten

10 uur UtS Voormiddag8.
G. W. :;,'1EIJTLER,

.Ewig Cuntor.
KamerGt!«,u....en ~, Kerkplt:n

Ka"1 J, III Uct. I~II. ' •

.J. J. 1/~inleyr eli 700") Afslager,.

Provinciale Be-stuurs Ve;
gadering van den Afri-
kaander Bond. -UBIOI STOOJlBOOTIlllTSCHAPPIl

<BIPIRIT>.

behooren door allen di
ien, Daar D. 1. & CO
.ardigen van Meubelen
. Koopers zullen verder
j n goedkoeper kunnen
eit ereers anders.
1 de lage prijzen ww·
met de-tijden.

£ s. d.

8 l~ 6n i '"1' . l~ tl
o 5 0

-
BESTUURDER.

Bestuurder - Boekhouder.
BOekhouder-Klerk.

TWEE KLERKEN.

SHERIFF'S SALES.
DISTRICT OF

Best
IN eene Handelsbeiigheid in de Z.

A. Bepubliek (Tr~nsvaal) worden
verlangd, een ~estuurder, voor een
Willkel, een Bestuurde!' tevens orak·
tisch Boekhouder, .een praktisch
Botkhouder, tevelJS 'Kltrk ill Win-
kel t:n twee Klerken voor Winkels.

Voor al dt".ze betrekkingen is ken·
nis va;1 de Hollalltlscbe taal ver·
eischte; kennis van!:Engdsch strekt
tot a.anlleveling

A pplicaties in de Hollandsche
taal onder letter s ;X.X. te worden
li{ezonden aan het· Bureau van dit
~Iad, zoo mogelijk met bijvoeging
van getuigscbriften met bewijs van
bekwaambeid en goed gedrag en
opgave van 'ouderdom, landaard en
geloof; of upplica~t gehuwd of oil-
!)ehuwd, ellZ. '

Andere applicatien dan in de HQI-
landsche Uw!,komen niet in aanmer-
king.

----~__r_

WINKELJUrrILOUW.

1 5 0 I .

IKoloniale Weeskamer en
I s~h~ppij.

Trustmaat-fzer-
.H 1 17 6
.',vee
. ... 0 6 6
L'en grooten en goed ge-
,nrk voor het Hu.i8hou·
~oed uitgerust Huis, eli
.dd buis in Zuid A1rib

I· -ZUID·A.FBIKA.AN80.HE

'Koninklijke Maildienst.
;

PUBLIEKE VERKOOPING
V~N KOSTBARE

PdKBCflZEN
IN BRjEESTRAAT. '

4®
UNION LINIh

ltOlfIlfKLUU JUILDIBt. ST

De " C"tl, Mail Packet," Jlaattc4appij

DE Stoombooten dezer Linie Vertrek.keD

DE Jrlailbooten der .Maatschappij ver· 1'1u1 Kaapetad naat Londen om deu
tJ;ekken VaD Kaaprtad naar Engeland, aDderell Woenadag, te" uur tl.JIL, via

.,ia Madeira, om den aDderen WoenIdag, Liaaabon, ~ en Plpnoath, te Sint
te" uur n.m., te St. Helena, A..oen.iOD, Helena en A..oen.iOD aanleggende op b.
Jrladein, en u.-bon ala ooder aanleg- pulde iuachentijdeo.. .
gende. 28 October. - GR~NTULL): OASTLE,

VOOR BNGRLAND., Kapt. C. H. YonG,.,ia Madeira
• .MEXICAN Kapt. Jona .&0 Oot.ober. No~!, mber. - U~UJUlO.NU lJASTLE I In den Boedel van

• Beo nil dellutMba~j'. mooij. Ikoom· vi" .Madeira en U-bon.
boote.D sal 8OUTBAJIPl'ON ........ voor 20 November.-NOBUA..M. OASTLE, via \
BAKBUBG, kon DA de uakoaalt - de. :Madeira. .
)(~bootal. V_ vnobt ol PUIaP Ven-OIfUïL: lIiCb

IUlTUU&IUABT.lKS ..... r KNOBUND. pDg_ bij d...... tllllr nil d. OABTLB OOT' OP
Nar 'rOOr z.. x....dn, .~- ai~iU Nr" IU.A'l'SCJlAPPU (Beperkt). .
_ 't'_~ 't''' 10 .,...., .. cie. ~ ;-~----::-. ~_-:- ~_
PuM«I.nJe. ==
RiTóukLURTJU _ IlAVPS la... de lalme8bury .l:.xecuteUr8kamer en Voog~~=~'r.tl!~o::!:o::::':.=:; dij en Brand A'.UJI&utie laat8Chsppij.

pij s-.boo,",
'V_ Yno' ol P-C' dOlID..... _k aar. dl
lt.. ,,". 't'u d. )I..&aehaPP;b~t,É~-t.

TRos. E. .Ii,
J.l«e .... ~_.Iaid AIrib.

A hiE Dil'ltrik~s Belituren die
iJullten hebben ter behulJdeling

VOIJC de Prov inciale Vergadpring,
l"orucli door deze kennis gegeven,
uat zij het aan mij inzenden moeten
voor, Waar toch niet later' dan 15
Ja[]uarij 1890.

Gdit:Ye acht to geven op het vol-
gende.

a. Wijks Bcsturen behandelen
~.iJ ·suelangen.

b. .!Jistrikts Besturen, behandelen
Distrikts belangen.

c. liet ProvlDciale Bestuur be-
halJdelt de zaken Vlin aj.'emeen
~L.ulg. ::J

Daarom om e'enheid en gemak
Vali wcrktln te verkrijgen, moeten
de Tukken hunne puut~n naar bunne
Di ~rikt8 l1clSturell ienden, en dan
dUé>r gereg aId,· zenden de Diatrikts
Btsturen de l'uoten van algemeen
belang naar de .l:'rovinciale Verga-
~ering.

De hoog.'- Prijsea gegeven door
J. EISENBAOH.

7 Wb.rf SUMt.
Te~enover be' Station.

DISTRIKT hTELLE!\'Ilc)SCH.

st worden op aan·
J.den.

ID ....k. tuucben GLOROE )f'O:<TO ,M!!laYW.Io.I.ro
KER, K'.,~r, .n W1LLL,UI Low, V rw..er-
der.

IN fl<rcutie van bet 't'ODOia't'aO bet Hoop
O.r~gtobof io bonDgeuQemri Proce., a.1

...n. .erlroopin~ ....ordeu tt_boudeu '"0 dil
.ooing ""n deu V dr....eerder. R..jueveJJ'II'&llt.
te Sldlenboacb., op VrijdILg. 1 Notember 18 9.
tIW 10 aur dt"1l't'oormi,ldag•. v.u bet 't'olgeDde,
te witten :-Ken aoelb"ar .... ortim~Dt •• 11
Hoi,m-euh.>lpn,0181, PotteD. PADn"n. AarcLe-
Wfr. eD K.ukenjterae<!Bobap. PtW Kapkar op
v ren, twee Paarden, enz., !tL II. .

T. MADER, .
Waarnpmeod Aui teDt Baljuw.

Kantoor van tien A. ist"nt n.ljn ....
Stelleuooecb, hj Octob<!,1 81/.

leo.,
,at, Kaapstad

,!Wijlenden Wel-Ed. heer C. L,
WICHT. .

OCTOBER AANST.,

VAVEL IlOek v d.~ de Bree- en Riebeekstrn ten.
Dubbele VerJieping Pakhuizen, Ilabij het

voer p:vsseert. ])t'ztJ Pakhu.zen zijn onJer
~e~eli ik in orde gt'bragt en d~r zi j een·
~ z Idz lm! geltJgtloheid aa.n, Voor perso·
~eIJbeleg!!in~. .
./ . G. W. oTEIJTLER, Secretanl'l.
xplt-m,
1~89.

& CO., Afslagers .

Dat Kostbaar Blok" op
bevattende Twee Drie- en
Dok, waar alle Bezigheid
Leijen Dak, en ..zi!n Jongs .,
traal gelegen ZIJn, bieden ZIJ
nen die bezigheid doen en

Onderwijzer
noodigd.

Tngtlijfrl. bij ..(ete Mr.' PIJT~_'" No. 10
Mn 18811.

DIREOTEUREN :

~KOCK,
lPSTAD,

D. WelEd. Heer TB. A. J .. Louw, L.W".
Vooniher'"

De Wel·Ed. bHI'eIl .
P. BUil. . I D. J. AIlUlUID, Jr
O. P. BAIIOII. '.. G. W. D. BU17.
N. J. H. OIlO••• L A. W. Low.

AUDlTEUREN:
D. w'..IEd. Hee",D A. O.][OOJIen J. J. MJ..U.I..
De Directeureo ....rgadereD eiken DiDgl!dag,'.

't'oormiddage, iD d.n Zomer ten 9 uur, iD 4e11
Will_ k!o 10sv.

R WETH1U ~ 8eeNtari ••

ZWE'EDSCHE KOOKKAGCHELS I
KOOKKAGCHELS I

-_._._-----
APPLICATIE 'zJllen Joor den

OndergeteekenJe olltvangen.
worden tot Vrijd ...g, ~O Decern~r
1889, voor de b~trekkiog Vao R.ood-
gaande Gou ,'ememell t Under:\vi jrer
ill de Wijk Kaalspruit, cltstrikt
Bloemfotltem, O. V.S. Salaris £100 '
per jaar,' bent veLS Je scLoolgdden
der leerlingen. I

Applicallten moeten Je bij de wet
vereiBcbte catificaten Van btkwaam-
beid en goeJ gedt"dg illleveren. De
s,hool een aallvang te nemen op 15
Januarij 1890, .

J. 8. THERON,
'Voorzitter ~choolcommiS8j

Yaalba.nk, DiMt: Bloerpfootei.n,
7 October 1889,

INde hier bovepgenoemde Bezig-
heid, wordt voor de Dames-Afde.

ling in eeu der W:iukels, ~ne Win·
keljufIrouw gevraagd.

Applicaties me;t alle bijzonderhe-
den evenalB voor" Bestuurder, eDZ.,
aan het Bureau van dit Blad, onder
X.Y. Applicante~ te ziju ong,ehuwd.

ZEVEN JAARTJES,
. ROOD EN WIT. Kamer Gebouwen, 4,

K8ap!Stad, 19 {Icto

. H. JON
:IiJing

Uw aller Dienaar,
TUO::!. P. THERON;

Bee. Provo .Bestuur,
Afr . .Bond.

Brits To~n, 18 Oct, 188&.

( 'ETkuUW D, op Wnenadag; .18
U &-pLember, te Garth, Abeo.-feld1,
hrl hU'e, door den Wbl.&rw. DOJlALU
FUau, P~HOY ALPO hT, tweede aoon
Un '''lien deo b:dalen bir JOD CB~"
AlOLTDO, K.C.M.G., .e' ELIZdBJ!l'fH
MAhTIN, tweed" dochter VaD Hir
DoULD Cuna, K.C.M.G • .M.P., voor
Wet Pert.nire. .

3 B.B.
VATEN. DENTISTRY. KOK··EN ZIEl-OPH.EOTB Tr&DlVaaI en Koloaiale

Tabak VaD de BESTS KWALI.
TElT. .

V~rkrijg bMr bi~
O. :J). lONGa,

;TabaklhaadeJMr,
; • S" GeOI ........ ~

G OEDK<?OPK KLKERE~ sijn overal
te krIJgen, -doc:;hwaar III een Goed

Pak te bekome u f Ga na ..r F"n.
TtrIaLD, BreE'ltraa.t, Ho.lt v_a Lange
markte'l aal, w.... PakkeD KI~eD, Rem.
den, toitevel•• Gonden en Z,lverea Horo-
ogu; ja vau allee te krijgen i.. Groot..,,1., tof,,,,",,,

, ALJTEIT
N ZWAVEL,
:lgste MarktprijJeD.

'~ den .aIJl. " 4t ....
118•. ..

1

•
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PRETORIA, 19 Ocr.-Li.gte regetIf
zijn Bn morgen gevallen, maar de hemel
toont th&D.t donderwolken op een af.s~od.
De Régeriog heeft £5,000 bestemd \'fX1l

het veratre&keo 'van vervoer aan de
1I000t.hrnw~ht:riicIeN die naar Ladysmith gaan.
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r,OYI"OI"_'!I ;VAN' -D~~#R BYL & co,
ST. q~ORG~~~RAAT. ,

-R~'·I-:--=:-;O~K0 F FI E.
VAN D~R BYL & CO.,

nu' 1lÏ,I,~Vega Jl ea ander. aangekomen Scbepen 'Ill RiOj

4: 000 'ZAaK ·N RIO _KOIrPIE,
'W_IL- • .. 6_ Koop ~Dbieden, ia Boad of Duty Paid, tegeD de r-.., ... _ SJ) ,...., '-

V~AjN:UE__"'___:Rl ------=-=BY--=---L ~&~COII
, . ST:- GEORGESTRAAT,

KEB,BBN TE KOOP, ' .
In ·ioevóe~g van h~e zeer grooten voorra.ad VQ
, Algemeene ~oopmlUl8 Goederen.

Ri .lt 1& ' Sikkel. '
Bi:" Witte en Bruine Zakken, ~raan en Wol
Sool" 8' 'k r :Mauritius Gegalvamzeerd IJzer, 6,

rten van ~I er, 'b'--' "'en-- ..t 10 voet
Th~,' 8ouchOi:Jt;:,t;m Ol ~ AL 1§gg4 ch Bd" Wh;.\,..
Z 1 B B e IOOrt • ,ampagne, mn eWlJO>, -1wa'e\, • . , J .
ParaJine Olie ' enever.
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alom b
bare Wi'
laata ..

~ulba.gh

Malmelbarj .
Midden Z•• rtl!Uld Noord

==
Voor Z"ar~l.lld
Paa.debtr"
Mouel Bauk. Riyier,
!ohter Bie~. _"".teelRltESPONDEN'fIE.
Aobter Z•• rtl.Del

Zoutriyier' Zuid
"Groenkloof Oost

'Groeukl09f W.t
Z_art. Watér
Saldanba. Bui

Langebaan.
Patrij.berg.

Nieuwe.
I

Patente Water' Litt of Noria
(Bakkies, Pomp.)
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