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i PUBLIEKE VERKOOPING

lC:luililt grootte en 1
de Visite grootte.

Zeer Kostbaar en alont be-
Carte J kende Vastgoed

MON RE,POS,j£_ ._«.
WELLINGTON.

In den Boedel van wijlen den Wel-
Edelen heer P. W. J. B08KAN,Sr.

DE Ondergeteekende, bovenge-
meld Vastgoed wegens bijko-

mende omstaudigheden op den dag
der Verkooping niet verkocht heb-
bende, zal hetzelve andermaal pu-
bliek: laten, verkoopen,

40,Hij - ('11 Trek paarden, 3 en 4
jaren oud en waaronder
egalt: pRren zijn.

40 Ezels, 3 en 4 jaren oud.
30Jon~e Trekos en.
25 ~lagtkoeijen.

OP DINGSDAG,'"
3 DECEMBER A.S.,

De Pl-ats )ION ~EPOS, . is ge-
legen aan de overzijde van den
SYE.ENEN BRUG, omtrent Ió'mi-
nuten gaans van de Stad Btellen boeoh,
beeft een groot en we1ingt:rigt
WOODhuis, voorzien van alle gemak-
ken, Wijnkelder, Stallen, Wagen-
huis en Bedienden Vertrekken. Zij
is beplant met circa 25,000 Wijn-
gaal·d stokken, en kan op zeer goe-
den grond met nog 2ó,000 Stekken
vergroot worden, heeft eene groote De doeleinden waarvoor dele Maatschappij wordt opgerigt EijD,
verscheidenheid Vruchtboomen en onder .anderen :_
prachtige Eike en Denne Lanen, is (a) Om Eigendom in and, Btandplaatsen ens., te verkrijgen, om
bijzonder geschikt 'loor eene Mel- daarop huizen te bouwen, en om die van de hand te zetten of te verhuren.
kerij en is wegens derselver echoene (b) Om Maatschappijen te Vormen, te Bevorderen en te Ondersteunen
uitsigt, hooge en gezonde ligging (c}Om gelden te beleggen die aan de' Maatschappij, en Beleggers

• eenig in haar soort. behooren op goedgekeurde Securiteit.
T~gelijk~rtijd sullen er worden. (d) Om Becreterieeeheppen van Maatachappijen te ondernemen. .

verkocht, 6 Kajatenhouten Kuipen (e) Om Boedels te Administreeren en te Besturen van afwezige of
ElO 1 Brandewijnketel, groot 6i andere persenen; en, over het algemeen, om Trust en Agenttchap Besig-
Aams, met Koelvat zoo gQed ala heid te ondernemen •..

Paarden, nieuw. De Bevorderaará hebbén alreeds acht standplaatsen ten behoeve der
.. Verkooping te' beginllen om 10 Maatachappij verkresen, in de beste gedeelten van Krugersdorp, op

sommige '\\aar:T&D kostbere Gebouwen zijn opgerigt. D~ staodplaat-
uur tI.m. ~ sijn ~elegen n.mj de Publieke Gebouwen die. nu door het Gou'Ver-

P. J. BOSMAN, P.W. zn., nement zijn opgerlgt, en de meeste maken front op het Marktplein •.
Exegutenl"Testamentair. De daathaak, dat ~ersdorp de terminus sal zijn "'an den Stoom

êtellenboscb, 18 Nov. 1889. Tramweg, loopende van Bo 8b~ over Johannesburg, dat het omringd
, J" is door sommige ftn de rijkste gedeelten van de 'Witwatersrand Goud-

KOLONIALE velden, en dat b~nen ~rten tijd de koStbare Eigendommen van· het
W,mkamer . en Tr;u&lmaatlChappi.i. .Roberteon Syndi~aat, 1008)8 Randfontein, Waterval, ena., geprokla-

meerd &ullen wo~en ala 'Publieke Goudvelden, •zijn voldoende aanw~-
zingen van den toenemendeu Toorspoed van dit alreeds zoo gunsttg
bekende Mijn en Handels Middenpant. Uit de Staats Courant van de
Transvaal" gedateerd .26 October 1889, blijkt het ,dat eene Oommissie
alreeds door het ~ouvernement is aangesteld geworden om de Plaatsen
"Watenal," ".Randfontein," "Rietfontein." '.' Ilitvalfonëein,' '~Mid-
dlevlei," "Gemshoksfontein," "Panvlakte," "Luipers,le~" "Oog van
Kliprivier," Jrfiagund," "OlifantBvle~" "Rietvlei/,' "Palmietfontein,"
te inspekteren, en dezelve als' Publieke Goudvelden te proklameren,
alsook over de raadzaamheid om de Stad Krugersdorp met Water door
Pijpen van de Kliprivier te voorzien. .

In (dell ID80honteD Boedel ,&li Hoa"'nll . Het Gou vemement denkt er over, om eenige additionele atandplaat-
, AaUlllUI Uil EI. ' sen Fer Publieke Verkooping voor het einde van dit jaar te doen opvei. ,

D len, en de Direkteuren zullen alsdan prachtige kansen hebben om in , 300 êchapeu en Bokken, extra Aanteel- en Slagtvee zijn,
Op Maandag, 16 ec. 18S9, land te beleggen. ,8 Praarden, 1Koe en Kalf, 1 Kar, 1Paar Tuigen.

Zul/m w<wden IItrJwclal of de piele, Oordeelende naar het succes van andere Maatschappijen van een I HUISRAAD: als, Stoelen, Kasten, Bedden, Glas- en
1. Vier' gerieflijke Huisen aan dergelijk en aard, 'en in overweging nemende de gunstige condities onder, Aardewerk enz. eu wat verder op den dag der Verkooping zal worden

elkander gelegen en naar de zee welke de Maatschappij begint, hebben de Direkteuren alle vertrouwen vodrgebragt. '
front makende. ' op het welslagen klaarvan. . ,I N.B.-De termen betaling der Plaats zal gemakkelijk

2~ Een zeer kostbaar Stuk Tuin D~ Pr?riaioneele Direkteure~.behoude!llichze~ve~ het re~t voo~, om 'gemaakt worden. .i
Grond nust bovengenoemde' Huizen; de B~gheld Tan 'de Kaatlehappl) te beginnen, indien er Dltt minder
groot omtrent 13 Akkers. dan £16,000 van de £60,000 is ingeschreven, zoo zij dit magten GO.EDE .

3. Twee-en Veertig zeer kostbare gepast oordeelen, . ' I
Bonwperceelen 75 x 150 front ma- 1!1dat geval sull~n de AaDdeelen waarvoor niet is ingeschreven, tot
kende naar de Zee. het Reserve Kapitaal toegevoegd worden.

4. Een kostbaar Stuk Grond aan Aan den. anderen kant, zoo er voor de Aandeelen, die nu het Publiek
den achterkant van bovengemelde, worden aangeboden, voor meer aanzoek is, dan zal de toekenning plaats !,j J. W. MOORREE
groot omtrent 14 .Akkers. \vinden pro rata.. '

Somerset West Strand is te wel N.H.-De Proviaionéele Directeuren lijn in onderhandeling met
bekend, als.....het gunstig en door de iemand van hooge besigheide kwalifikatie&, om de Algemeene Bestuurder
Elite gesechte verblijf aan den Zee. der Maatschappij te·wl)rden.
kant, om verdere aanbeveling Applicaties 'voor Aandeeien zullen ontvanl: worden door
noodig te maken. Daar &menet De beeren DE WAAL & DE KOCK, petad,
West alreeds met Kaapstad door den De heeren DE VILLIERS, FAURE & Co, Paarl.
Spoorweg verbonden Is, met het Den heer C. C. A. PE VILLIRB8j Paarl.
vooIuitzicht op verlengmg naar het De heeren GEBROEDERS KRONE, W orceater.
Strand is deszelfa,vooruitzicht zeker .De heeren,GAlUSCH & DREIJER, Johannesburg.
en alle grond binnen dit beperkte 'Den heer P. TlIERON, Oaledon. .
bestek moet enorm in waarde toe-
nemen. personen die begeer~jn
hun geld te beleggen in seer verkies-
baar en, winstgevend Eigendom met
het voordeel van bijzondere aange-
name en geionde Woningen, in eene
ligging zeer .gemakkelijk o~ Kaap-
stad te bereiken, moeten. niet ~e~-
zuimen om deze Verkoopmg bl) te
wonen. .

Voor Woningen aan den Z~t
h--1t dit Eigendom, geen geliJk.eo 'ACI"0'" EliJfIieA en VrittwUA,'" Bwptn lA ;....,.. 1_ ........ " Vrij.tcJG" Tro_t'1t
~ .!l"~ '" Nod.aan dit Strand, en door d~lfa ~- _..;.._-
. tB d en andere genevt:n 1B NlBTS" -1CbadeliJ'k III a-arJijk TOOr het BoOrd daD 8LBOIl'l'lt SNUIF. W&IIIHler ~glOg me a.. du u"", a-b4Iheidop PrijI nel" sorpdu da& "d. 0'l1'0 LAM>8BEBG ol 00.'. 8Dlllfhet zelfs onmogelijk het te over- rijst, eli. u_ ,

treifen. . VADERS EN VOORVADERS
-Verkoopi"g te beg'""en 0'" 11 .,.,,.. lInlf\t III ..... lIeYe ..... bebbea!QBZOND EN VEB~WIBmm rH'ZUN.

, LAND8BBBO'8 BOOD PUIl' TOOr W..... ~,G. W. 8TEIJTJ.u, } Oan&onD. ,UlfDBBBJlQ" JUlIJ:DI8Ilro1P tOOI' Ioa4e ~ Iaei BooN.
P. J. B08Jr.A.N, Bonderden van DaDk bethigingen.

OeboaWID der KaiDIr, i K'.kpl.iD,
, X...,..d, II N~.l8H. Blit '6oIUl 4r.,t_ "' ",,1 .lit r,w'''''''HrtU
f. 1~B~, AIalIpr. " ~ij ~ :W1PM~i·~.~ ,;.a.aa.'DdaKL-

• /: '4

OP WOENSDAG,
~7 XOVEMBER,

'i'rLLl~bovengemelde Paarden,
~ Ez. ls én Bl esten, dit in het Dis-
triktHalltam almgeteeld zijn. pu:
bliek. worden verkocht uit, de
.MARETKRAA.L, De dieren zijn
de aandacht van liefhebbers wel
uaruig. Zij zullen z"ker present
zijl' til WUI den . '

. Zonder Reserve Verkocht.
. A. J. LOUW.

J, Eral. Pel/tz ~ Co., Afslager.

Somerset West Strand.

.AI.&,;,I~~'" GRIJKE
ERKOOPING.

40 Gedresseerde
Huiu .

l~ Gedre seerde Ezels.

OP DONDERDJAG,
:! ' ~()VEMBER A.S.

I) (hlI~ opgemelds Paarden en
lJ Ezels; waaronder verscheidene
egalepalen Karpaarden zijn, publiek
rerkoeht 'Ir ord en aan KLAPMUTS
STATlE.

P. J. RETIEF, W:P.zn.
Paarl, lO Nov. 1889.
J, S. J[.ARAIS ~. c«, M,lag,('f'I.

PUBLIEKE VERKOOPING Op Dingsdag,
VAN 'X08TBUB ERKOOPEN:

Vastgoed, Blokken met Ge-
bouwen, Bouwperce8'len
en Vruchtbare Tuin-
grond,

'De kostbare en alombekende Vee- en ziaiplaats KLEIN DRIFT,
alias FRlSCliGEW AAGD, aan de Berg Rivier; in de Afd~ling
Malmesbury, groot ov~r de

;Daar deselve goed ""'1IIo.",uu.

Zaa~plaats, is verdere aan

STELLEN BOSCH.
rrBLIEhE VERI\OOPING

VAN

LO~~EGOEDEREN
, Ta

In denInsolvcnten Boedel van MoSES
Alll/X l'lLTEJl l'OOL, Handelaar .

LE 'jndergcteekende in zijne be-
. trekking al Eenig Curator in
borenzemelden Boedel, zal publiek
doen vorkoopcri aan de Woning
Tan den Insolvent, in de DORP-
THAA T, .

.Op Vrijdag, 29 deler.
TE lu Ulili 'S MORGENS.

l'e volgende LOSSE GOEDE--
RE...', bestaande in HuiSMEUBE-

. Ll~, zooals Tafels, Stoelen, Ledi-
~ttD, met Beddegoed compleet,
Kast!·, Lampen, 1 Klok, Wascll-
tufel rx.mpleet, Kleedtafel, Spiegel,
Chll}t'njen, UlaS\ferk, ;Keukeng~

reed hap.
ALSME~,

Z~~Jl, 2 Ladders,' 1 Watervat,
1 tltllnel Maat, 1 81agtel1l Tafel,
chaal n Gewigten. 1Vleeach Kap.

per, 1 Z!Wg, 1 tilagters Blok, 1 set
ruigcn, ;)Trekpaarden, lOpeD Kar,
1 ctuk Staande Garst, en
bndelijk SM_El:RWAREN, be-
aande in Zeep,' Sardijnen, Thee,

hl] t, .huffie, Erwten, Suiker, Zwart-
sel, ~tlJfsel, Kaarsen, Parafine Olie,
~Irtl, buonen, Tabak, Cigaren, Sago,
luu, lIoter, en andere artikelen te
reel urn te melden.

A,':e6 sonder de Mi"lts lle.ene.
J. G. MADER,

Eenig. Curator.
_ Qte11enbosch,18 Nov~18,89.

VERSCHINGEN..
Vendu~Kantoor, ,JI,n~W.,..u
20 November 1889.

Jr. & Cc., Afslagers.

J. D. JO ;ES& (JO.'S

VORM VAN APPLIKATIE. VAN

:8 T EV ELSAcIree ••••••••••.•.• ;.•.•....••••••••• ft •••••••••••••••••••

N..... &eD 1"011••••••••••••••••••••••••••••• " ••••••.• r I •••••

D ,••••••••••••••••••••••••••••••

EN

Kennisgeving aan F~prllie
. . en Vrienden.

( )\'ERLEDEN ~,JObaDneebQr~op
I October 1889, JAeO TB

~ICOLAA~. TAlf CliOOH, 'oud 26 ja D,

'.i'Ot'gsr vao Daa,l~i. Diep be'reard 400r
lI)neo "Iiend.

e.·i. '0. SeB~TZ.
0" .. 11'1; Koeber" ,
~ No•• 1888.

NU
i

EGONNEN.
- --

C. G e " AUR~T.
Paarl, 22 Nov. 1889.
DB ritzier" Fatire ~ c«, A/6Iagers.

UNION BAN~"
Kennisgeving aan lAand~el- -

houders. I J

D E J~rlijkEche AI!lemeene~Ver·
gadenng van Deelhebbers zal op

ZATURDAG, 11 JANUARIJ ,A.S.,
om 11 uur v.m., gebouden wp,rden
aanhet Kantoor van de Bank om
Van de Directeuren eeu Algemeene
Staat van en Rapj.ort omtrent (le
zaken der Bank voor het JAAr eiudi- ,
gende 31 December 1889 te ont-
vangen, voor het verkiezen van twee
Directeuren in de plaats van de
heeren R. MIJBUROH en J. C. bVER-
BUX, die bij beurt wisseling. aftre-
den doch herkieshaar zijn, alsook
voor algemeeue Bezigheid,

Overeeukomstig de A.kte va~ over-
eenkomst, geëmendeerde S;ctii~ No.
23, worden Deelhebbers verzocht om
in geschrifle nominati-s om deze.
vacatures aan te vullen, g, teekend
door twee eigenaren bevoegd, om te
stemmen, aan de Direcu. uren ~e zen- •
den ten minste acht en twin ig (28)
dagen v66r den dug der verg~ering.

Op last der Dir. ctie.]
HENRY HALL, KaSsier.

Kaapstad, 26 Nov. 18S9.

C. RITTER,
8 BURGSTRAAT, KAAPSTAD.

In het Groot en IKlein,

HEEFT te Koop een Groote
voorraad Speelgoed, Fancy

Artikelen, Kerstboom Orna-
m~~ten, enz., tegen de Jaagste
pnJi..en.

G.
62 Langes

T~genorer liet Imperial Boa

JUIST gearriveerd van
met een partij eerste

Sigaren, Tabuk, Kaas,
lwlde, eez, zeer .lage..
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P.uat -Reu ,__te nrraderiDg teNoor
Paarl h...k eeolt_..u. bt..loten OlD h.el

SillDio.rie Diet "oor hare relr.I!Dilll onr
nemen; maar op _ ... ,_dering YaO ouders
belang.t"UebdflO die daarna .erd gehoDden.

De Nature
de Tl

'1'11111

(I

In de.litting.,1Ul I
I1arlement nllAr een
.. al er met de lande.
bellen ontnomen. li.Wil in, r.drllde l:lat I
~D Tembuland d.t TT

~eC6io bezet WIUI, 1<1
worden toe~ewe,en;
der Rijuregering Ole
g;fte "an bewij,en ,
&nne;l&tie werd uitge.
den ~n EmijCr.nten
optnomen, souden "
relieD, onder pereoon
good; dat dur 1\
rem!>u .t&m . behoor
he.i' nemen sonder ~
"fé,' m ... dY.t men d.
tt bekomen .,oor eé.
pfl!Cbe boeren le g~'
opverwijl4 sou warde
op, dele .m&oier te be I
V4rg.derinlt nam dil"
T!fD de ¥li t.lIing d, '
werd door den Gou fel

De Temblll.nd ('
tIteren J. Hemming, '
town, J. J. lrrine •
lI!lntaJeden, en O. J
Wodebou e, die op 1
Se.t.i!ld, en-de puien
Benlbarg eo J. Joub,
S.p~mber .olgde.
tIn dBII ll1llObentij'
oobe"eUe I&od door J
i~ baait genomen. Idi.
'fluIM, mur--later .er
d,. ~ering wmrlde
I~ng Itrijdende ... 001
me.den, door .end·
b&ndei&ren, door 01
loy..,u, oo,ijdig of r-
~e ta.k der Oommi.~
gelilft "af de min.
meel af.t&Dd .an bp'
!riet En"óobo, en "
om de gren. &&n te
gedeelte du hij "oor
Eiplgr&llteo Temba1"
Juropeanen BIl Nil!
ije8Nl1 B~kker, 'an
'protee~rden, .1. g'
"eel ... n d, Natur 1.
~an~b .. fd, en het
met!NatW"ellen ".n
JU ,bet I'ulementllir
!fet land &&Il EUT

ce~e'en ligt l&Og8
~lI&Cben'de afdeelin
land <>oat.: De gehr
,01kpl&Oting nil lo
~tJcbt Ur, bedrlUljtf
jen, wáa"&o 1I0g 3~
worden .,oor .en N!, /
$0'1 Hoek.

De Yroegere rebel I
'«pgd in b4!t m
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~(>~ .. , ZD ·..."Tormd

~

it'roegere dlllncun ~
eEl' O. J. Lel'ey w.
e reet YIlIl bet d

lIejieeite door Mat.
Iba,roond, werd tot
ti M.rk'. «e"ormd.

ide.beer R. W. tant .
~~ip-&Dten TembuI~' elk onder ¥.,)larlr.'. BIl Oala do,
,E~ropun iJ beWOOl
iclejl cl drie di tri·
iclerd, cl men CB:x.rka "erdeelde. I
!M~.tra&t .,an :{:
ldellieer R. W. trul
,dOjlf den heer. T. R
nfgrooQnc "&II bet
in lm werd Bell

'laod laoC' de Umta
1 dopt GaiJ,elilW g.
werd O'(B1'I~ven,

'. opperboofd gekoch
t' nnchaWen &aD eel
~ ,worden. De li~

JNatareIl.nl&Oden t
De lItad U lPtaU. lt

.. rhier " ..n dien nA;
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oloDiale l'r... ewiJI itzers
.,.. t'h .. ~. noodigd
At;, .aa IC~IJ Il VOOR t Sd kluee van Bege-

:(BEPE ).... ring8W:; on~erateUDde Schore.u B~eedera en ~_ ..:"__
hoof B d' d in het Distrikt Uitenhage. salaris BIEDBN tw1,000 Oks 00lQe~ enoo 19 . £6() per !jaar en vrije koet en inwo- '. I .

TENDERS voor bovengemeld ge- ning •. ~oekei1 ve~ld van be- DeI, .. tate '.o~ ,eB.. _
tal Okshoofden zullen door den wijzen van bekwaamheId en goed . HUN VÊRT- OON

Ondergeteekende worden ingewacht gedrag gelieve. Die~ . d~D' ondetge. . .
tot op ,DINGSDAG, 8 DE,CEH- teekende toe te zenden met la~·dan. .30 000 .VOETEN
BER AANBT. . 16 Deeember 1889. ' . '.. . i,

Tenders te melden waar zij deZelve D. J. PIENAAR, BESLAAN, E11'!l nu open l'oor het .ru.mallt
zullen afleveren. Predikant te Uitenhage·. ",an plan IIJIl om te iOO~ te _nMiIIln

P. H. FAURE, ...• - ,alleen 8~ gedroogd Hout .besige!, tot
Secretaris. Afdeelmp'sraad van Stel- kUD~en IlllDet vertrouw~n elk ~kel .mbAT4'llIIn.

P 1 11 l'lf 1 89 bevinden dat goede. artikelen aan
aar , rrov. 8 " '. lanbosch. 'worden gekocht dan art. iblen .van[Wu IT'ILL.I1f OMI lfl'5T nUWTWOOllDBLI11: UU:OUl~

.00. D.o&Vonlltl OIl'ZDOOUUl'OlfD&lrTJ:l' Oramorid's groote Afrl- Detelgende zullen een denkbeeld
hrODOIIDD ITUun II:Ol!llUJllf!-U UkOOo:a- kaansche Geneesmiddel Verpachting van Tollen. voor D. I. &; (Jo. verkoopen in nv.u·~~n.~nllm:i.ngmlOBT WOI.J)IJI.-R~D.] "_ ~eemt d.lI.Iijli. to- in Jl()puhuitt:i~ door d. I

DE DRONKE~ CHAP )[o1ooie. DE Pachten van de Sir Lowry Pas,
Onder Olif.cllri.i.r 1~ No... 1 ~9. DE ... ril.cbt no inB'II~tenen ''''n de Kup- en Strand Tollen voor het jaar

..(an" dm Redacteur, Itoloni., OrM"jeVrijltut eo N.t ..1 .. ordt 1890, .zullen opgeveild worden. per
Mijl h.eel',..,.J)oor onil.rat .n lf! 'r~gf!l.o ill ~tllitig bep" ..Id bij des ê krilbare Medicijn, ge Publieke Vendutie voor de Hofl8aI

... • lom ' V'181reid b:..d le pt....hen llllt I ij maaltt .nn K... p.ehe Wortel ..
mij mptigt'n. ' DIORrdit een MIDDEL .ia yoor llLOBDON· te Stellenbosch, op WOENSDAG,
Om de uit. rli)1rP zOllde no o'01,kPDOC) a- GESTELD1IEDEN en een SPECIFIEK 11 D b 1889 D V rkooping

telen te Ir"'''. d... kpu ...ij in on... unk u,.n, VOOR KOORTSEN, mo.-t g@f'nboi.g.sin &on- ecem er . e. e .
i. er II.cbll één lIIiddel. PU om dit midd- I der een 1'00r,.a<1 1'oor buiehoudelijk rbruill lal beginnen des voorml~diKB ten
.. n t~ wporlen, hp.ft de K.,~,.~. ,pn jlP'. &lIn. 10 .r \
t.liji li eb ..... , Je mAjlt r.i~t; m", dit boo).ro,t Voor K... I.D' eigen un hef l'rouwelijk ,... uur. ''. '
bij d" .. ud1lijkp m.gt te bn;.,_-, IImID ra tlac.ht ja·het.oogeev""aatd. J. G. MADE&, Af8lager.
GoO. benl ..an M'N WAl, tl~ 0"", A8'~rAMrProbeer het Geneesmiddel
.oet den dood .tfnen. de S.bbalhech'Dder vooa . Op last,
mod r"8t.erilld ",ordfn. Wie lutut m,n II 'd . Lt E Sh'III' b d
God. B.ilig." Num d..n de dronkaard P .uI Ill•• e, ,e>em.., YP I. 1'0. e pn .n er G MONT.GOMERY WALKER
Wl .. oOlb.i1igt m8r, dpn B. iii,IIV· S.bbath .. Ulhlagen, .. K",ale!l van de. UrJJIe <?rpnen, • ,
dA,l Om nn a rI.re sonden ,n ll.iedad,n 81t'CDt.eBV1).nrteno" Le1'er AandOOlWl,en .n Beeretaris.
ni.t PeO' te 'p" kPn, die ,1I.n· doer de dron- Chrl'nUch. Bb&umatiek.
kanlCh.p onht ....r , .

Wat 1'81bind.,!, of ...at kan nu .Ie .. ~reld,·
lijh m'jlt v.,bil1d~re" een loodaDige Wel
In h.t Ir.fwflbofoi op te nemeu, d.t de
dronhard ,ealT,ft wordt, Z'I! b. 1'. m..'
.nige d.g' 0 -•• ,., me opalllilin,; dan b•• ft
lOodanig p- "<Yn iDlm'rI tijd lot Iladenken,
en de jl.lrg'nb.id i. hr m entnomen cm in
lijo dronkenschsp nrd., k...... d le doen. Wsot
1'.rre .. ~1t de ml. te mied..den , .. ebieden door
droniu;lICbap.

Dan b..t-beu ooli de pri • .ter en Le1'i.t. of
I.~ .. r en I. '~'I1.'d. .cho(/r..te gel'g-" heid
deb ifrouharrl in lijue IX'Iop te w.i.n to
h.t b.m r',,;d.hjk te Ira'hn wel1ré Ihaf de
Bff" door M, z s het to:k orgeltgd bad'; doeh
. de Bf. ,e brue btp!t Iff'r,ade nrdil-nd. Mij
rlU1l1It d.t.1o mfn cp luli efn lI,oodbegiolfl
te wuk IIft.t I.i., meer dan éên Y..n dt
dreoltl u!cb.p gPI erl .. I .. crden, de t'<'u door
1'nou '9oor ce .tr.f, Hn lodff door !cbumte-
je'9OtI, .. n url., die ... arlijk I.",. dUfn"'jl I.d b.i.,,;1 JC hn i('lII.n -. Zeo als meu
. t"t bi.,1"e "jl' u d,ct;kfllcb.p If,ij.,rd luo, fl,
"Iod.n .. ij in O' If! cns nnde ~',n &"n.. i!ai"g
in G<-d. Wooril, .... , t ..,ij btbb.n m.t d.o
J:eteoon t@defn pn ui.t met deu dr."i. Dl'
dra,,~ •• fkcm.lil! nn tim edel.n wiiD.to~,
ij "0" h ... l1)lr.. g.VP Gof.., d.o m.r Icbell·
lrindH.n ~tlln'r, dip, met m.te al•• fU
.rucbt d.. g'fll .. lI.bruikt. de 1II.... t Y....·
k"iihtd.. pn J:,"ond,tp Toor bet Ji'gcb•• m
i•• bjj,rnder YO< r dfOnb rd.. erhn~... Wplk
nojlt b.dl !!n. i.m. d ter .. er.ld om dne
b •.,lijke ,ave God. I!.n mPlllcb I.... iIIeu
outhouden '" i! lu te Y.racht..~ f Omd..t
pr 1'.len mi broii n m.~en PEk l.nil tfT
.. er.ld b•• f, liill b .I ... u yoljiC'n. Oue'eVoor·
ntlDi"hfOirl: alle )Jr.du~I'1l ruo.I." .. rbruilt
m :,.... 1"." "or<l.n. Hoe moot rl. wijub<.<rH-'e-t best-e--Oe-s'-c-h'-e-"nkbUI.ar. ..II rijn drank niet Ylreol 'Dill' erd
.. ádt, fY,n.l. lOO .ele aDd.,. n.nn.en".ar b~t m.ntobdom rijn but .. n in beeh P
M.ar zoo .11 fie ijyer"a" tot bi rloe u,en

de drcl' i, n,cblp t eij". rd h.bben IJ o. I. I'1.t
d..... dM' om de dr.'ok.".eb.p le do.n 1'er·
miD'lrr.n. Wat bfl boon de .flCbdr.lI' fn
.otllhollrl., ·Y" Ligio en tot bi.,loe gehol·
pen' B.t Ol' allOf het 1'etleer een
1'ltek in r-Iaa" un un 1',eD ,.... want de
n'lIllr .. "d 100 gUfd!rcop d.t de armate
d.,loonrr. dip .nd.,. all de dnDk op' prij.
I. Dipt k04 llooper, nil Ookde II I.,echeid

i.. had &.ichle buitpn t~ If... n, ter"ijt du. de Kaal'Ultad 28 Buroatrnat
"l'erePllillirlleu .. n .f,cb.ft'-n ,n OI,lboudeu ,1- , .,_.

..Ill 't war. I i II help'v. Nil' i. men
" .. r a"u 't ijyprf'tl om d~ lI"lIt.ien.n
of dranllnrlroopplelr~en lool'e~1 mo,elijk
te,en te ... ,ken. w ..t lOU. indieu mell .1
11... ,de, dit u belJl"n 1 D. drocIJ.. rd, lOObij
niet me.r nn bet .p den wijritoIr: .hn bt!ro-
men, Wf.t w.1 raad op .en of alldere .. ijle
droollm.. lrlfoed le tHollompn. En hoe d.n
met de lond. 91n .molrkel.rij I 'Ook i. het
niet rPKt cm de" mahg.1I en f..t.oenlijktn drin.
lI.r. TOor.1 :len h.rd .. ttlr~nd ... ~. gelpgenb.id
le beDom.n lij. Ill ..... ijn of &.ijnzoopje te
bokomen fn hfm te lal.n lijd.n, Gmdat aDd&-
un 'f milbillik 'Un makeu. Ieder 1D0et
immen zijn pill.n pak dragen. Ooit lOU btt
o i. e.ne d..... hei<1 .. "un nn de :Regning G P VAN ZIJ L
om bare onderdaneu lOOd.mge .tflJiielblok. • •
litO in d,n .. ,g te lellgen, dat zij buone
produkt.n TIn bllD llrond. dur zij hun b.at ....D
In bebboon, niet lf IId,n ~nno.n nrlroop<'n.
V.elur i. bet de pli,;t van de Reefnng dtn
wijnitoIr lp prot. ct"",. n, door nl. Iccijn. te
1~l!gen op nrank. niet afkom.tig .an den
WljD.WIt. Wal d~ h"li.ueo of dp loog,cum- ~ tt,1tl~11l.tff\r"";~'l·,tli.11J1.
de " yeide inr." laOll1 de publielle ... ,on W~ lI~lA ~ III JU II ,. if!} a
.. n, t, ook dit sou niet TPgt WUI'D om t.r 1:JA.A.RL.
wille .. n de dronkaard. d... lve.f te Ich. Ir.n ; __ . _
men kan immen epee zood.nilte 1'oorli.oing Nominaal Kapitaal·· .
in de Wet Yb.I.t,lI.o. die de lie.nliellouder de Opbetaald Kapitaal .
magt pft. iPdel dloohard 1l'lIder ood.r. Re.onefond.
Icb.id 1'&11pt'rlOou, al. bij zicb te bnit'n DIREOT&u!tBlf:
,u
j
.t, op .te .l~iteu, b.ndde Jlf'rlOOudi. zich ~ Wel·Ed. br. J. J. PROCTOR, L'.W.V., VOM

h ertoe Dlet .. tl nr in en, moet oolr: geen litter.
Ii~tie IInjgeD. Ulug. deun weg, llIeen.n D J A SPU.... U d d k III I kil ) . . . TA.l'~ DER. T, M.•-IJ,:"U en e rad Yer D<?P~ed en_, .Dg' de B. P. DU PLESSIS.
open rewellpn ye UTmin er "On,~", d , F. J. P. RETIEF. I

het niet al bet..len om bij elie hlllieu, aar CONSTANT WilL,
se SOD D.bij ellrand" siju, I'8ne aoort 9an tronk J P 1
te bouweil. Oolr moet io de Wet Y a:lgtst.ld . . HET EF.

d b b I"L f ~ t J. R. n. VILLIERS. .,.or ell un . oor I).e II' .1an,·, Eeg &00 0 M Jm b Tak J " •
lOO"Pel mijlen, en Ili~~ nader, moet r' slechl. a NI ury ,. J. mARAIS, A,eefelld
~n bolel of hnli.n " .... n. Op d~p. wijz. Beatuurder. '
lIOude D1eu de uilerlijke IOnd", dut buiten Montagu Tak, P. A. EUVRARD, Jr., B&-
IrUDDf-DI.gen 1l... 1l. M.. r Yoord.. dronkaard. Ituurder.
biLo. n In htJnne .ill.ne ",oningen, IIOU Agentlehappen :-De Kaap do Goede Roop
11. het moeijeJjji .. nen een plan uh te deo. ':r;rkt), te Ka..patad, Port Elizabeth, Kim.
lreD, I'f de huilg.nooull moeten .h~t rttgt .. r. bet ey. .
krij,en &oodanigen droL~.. rd aau I. Irla"en . De 8tandud B.nk (beperkt), in de Trannaal
die e.n "IOtIr: i. nn aijn buil,eoooten. Wij en Natal.
hadden no,! 001."1' .ernom~u alkp'1r IPln Worceater Com. Bank.-WorOOllter.
NIl.ahou.. op Hn .elrer dorp, boe ~n Wellirigton BanIr:.- Wtlllington.
Itktre pPflOOn, Ilog al nder nn' lf !riode. Stellen6oe<lhDiti.t.Bank.-Stellenboech.
ren, den Brill",n fu.lda, had olltb lilfd met De Bank koop' .Wiuelll, en reikt u.i. Drtofta E l d
lijn lui~l~ï.n. B ..d d. Vrednogt.rn mlar de betaalbaar in de 1'oornaamste plaataen nn d& JuÏ8t ontvangen van nqe an :
1Il.lIt on e .. t m~t h m d t li t Trannaal, Na~1 en Kaapkolorue, geeft n_-te_- • ~ e .ar oe" rp. II eo ....... - TULPEN, BYlUrinUlen,RuUDoalQl 811Alle.-om aulk eenldroolla.ro op te .Iuiteo I Politie. op V.ne Depo.ita, verdilOOnteen dagelijlu. monen. ~_. .
m.ll, Irollk I. er Iook 'eD predlka"l YIn de regte I!oed~keurde WiNeI., ,en onderneem. alle ~ , TE KOOP BIJ
Ioort OlD dn dron~aard al. bij UIIOIer i. le "OlIe BanibeaiJheid, beide aan het'HoofdbD.
buorlilfn. BOI~file uiterlijke IOnde louden toor en d. Tillen.. , B.. TEKPLEKAN,
ou. vermeden worde I Boe mindtr lOU eo deo De Direc~nren komen bijeen Dill~ u JP 1 ''1' AADGJPAD AL90Q K
Beilig ... rtoornen.wioul benl wa... MOR': Vrijdap, MlO 1'.m. 5 KASTEELS I HAil , K Cill •
·o.a.l,batbachendnmo.t'flteenild ordeul J. 8. D. VILLIERS, A. )I,m, EEN'·EERSTE KLAS KWA'LITEIT
Bel i. dUI de dllunte pligt "IJ de . Iir OlD' , Ala-_e Beáilrdt 0 J::>REG T1£ . • . ' I .

hij d.o iaat I&IJ te dnulen, war,t lij drll6en . FRANSC~ ...,~...
lIid t. ""rgub bet a.aard, om .oodl'lllie .eoe E ZUiD AFRIKAANSCHE AS50CCATrg AAMBEIJEN MIXTUUR ~
... t 1'ut te ltellen ... aarin d. &oude,,'aD dron· 1'00. Bn W Ik .. te Jr
ileuclllP al. Itne mled.. d .utraf& .. ordt. AdmiDiati'eren en Beredderen vall VAR e e SJ) oop
Dit ~oa YHIhéIJlf'D,W. t ..... r wij m.t de ft,te B d la J' H VOS' S -----------.-------+--------...:...--,--~
ma l~rmtton.n,.laLdi)nr~".d .. raunneli.,.,ij OPGElliGoeT .de,'D. 1836, , .• T.·........ ~'.' au en. RJ:·O·U'I H"errn It... n or. w.cllleu, .K • ., d.t plediJe . .."""
t .. lleD.n pn •• n • aeL.tf",n.u ..ui,ir leu 008n
t, m... r eeu .oed .. l1'uur.! IIPnde. K n d.nke . -- . liE YNES KATBEW & 00' . -------+-------aI.cb,. aao.1 dem.iI,petlen om niet le driuken IorltjU door OrdonD..nti. No. e, 1836, .&if. . ' .' VAN 'DER
JU di" "ullhtill«hth!, Ood. b•• rlijke,ne ..": 9,18M. Alrt. No. 17, 1876,. eu Alrt. Jio,,'. BOZJt DD .' .
de .ijDlto~1'rucht, Ill'jo Iiacb .. m le kort 27 1888" Add'l La kt t te
doeo In d.t N.B. OlD .D<I~reDI~ rtodden. Dit i. " _.' 81' 83 en ngemll' IJ ra D, HebbeD oatuDgeD uit II Veg. " eo
IIi ••• aoden daD eeu ijftr aond.r •• niand: . Opbelaald en Verm.. rderd K.pitull28,fC7', KAAPSTAD. 4 000 ZA'KIEN' RIO' KOWllllt aUH ... t .. ij doeu b.itf!Cl G ,dl Woord t" 168Aandoeien un .£176. . . . , .
OIlI,.hod. it MD l'",k..,rJe ijnr. '~'" onder Admioi8ltaUe Illeer dell .Bd u ~d buie AlI.tMeij", Jliddel bekCM. ,. . •

COanIl'OIlt>$NT. m6,000 8terlin«. .' ,
- DlRBCTEUBBN: DE"U'TTgTRY~ Welke aij M K90P uDbied.ell, DutT Paid, tepo

VOOR TUJYo, KLIUACIJTIOEI1:IEIo:ns, en.. BJ.I. ALrallD KaDu Pr.dent. ' "'.. ~ • Marktprijaea.
i. SCOTT EJf('UION\'AN ZC:IV"JlIINLC'r'1!:RTIlAAN De WelEd.le h~nu _. _ ~-------_-+....:.--------_--_+_

, lI!ei DYT'OI'HO~BIT&, 'lIu.wonderlijke uit.. er· R. Jln'l11l0Il. IJ. A. B.ur. DL BERK8 T.. HUTOHIN80N (Doo. D••
. ki III. J..:e . dit: - n Ik heb .be~?nden, da' J. O. Ovnnu.. G. 8.tClB:&1.. '. SIIlI .• Lie.. ,Dell. 811l1' In.) Tudbeel •
.BooTT' E.IIDl..IIO. to ~rool not 18 biJ de bt-ban-I Vuor de A.aminletreUe n.. BUeCIM fit IIlJtr I kUDde,II lil ....... Straat, Jl.upnad I ...beU..
deling fln.TeriDpebil .. rn Kliuocbli,e Zi.k· Ei,tudolll .11·VoocdUl, CUnton., ~o,. .heid .... d'Purl (lI.n. ..K.npr'I) ~peciiaJ. bi-
... Hri III ~r Dlluehlk, en.mwt de maag A41.nleu.·. .: _bil DUr lIalm .. buJ (00.111..,.&1 B'oW)
iii.. iD de nz:, en li pmt du de groote moeije- j N.B, ~ DirtktMmli l'erpl.,.. ~ dell ..... W~ W.w .... (00_' ..DnB.'
lijkh 'Ii wec die bV h~ien., 1'&11:uden D~08DAO lrIl VlUJDAG~ ta ,jl Ui_lo op _' 1t'~, •• ",! ',g,
lHert.ra&D ondfItTond Pt~ , . 8. J[eDU, I~ . • ()bi. Wi >, .. 1NID ftII f .....t~·C.I.i.V:m&ceDt's.MJ.-"~' ~:I.Q.,a.Ju~~rJ["ra!. ' ~. !1 Ja .. ~~ . , ..r~Vtar~~~,.r .J,.~p:,,",....'" ' ":.' '" ~O,. '

KENNISGEVlN-·-G. DE Raad roept hierbij Tenders op
voor bet leveren van Voer voor

, zijn Hoofdweg partij gedurende het

R WARN~R & .Co., Gepatenteerde 'aar 1890. Álle 'I'enders moeten
• Buakr uit Fabrikenten, hunne ge- ~, rd bOO d 0 d

legen beden tot bet yervaardigeo 'ran ingezonden wo en IJ en n er-
Ontplofbare Stofft!D vermeerderd heb. geteekende voor WOENSDAG, 11
bende, siju nu in staat, om order .. van December 1889, ten &.80 des voor-
w:e!k., hoegroot~e.i~ ook, met. welke ,ij middage. De Raad zal zich niet l
mogen begunstigd worden, nit te ,oe- noodzakelijk verbinden om den laag-
ren: van. .; sten of eenigen Tender aan te nemen.
r., F.F., Fl'..F., .RIfle, fljn en. grof" All di bOOonderheden kunnen

K, Uit voor KIJpsprIngen fijn, middel· " e DOO Oge
d

llZ te k d .
slag ..n grof. . blJ den n erge e en e op aan-

Ut! beereu 'WY ..LR!IIB & Co.,: Itellen ane vraag verkregen worden.
vertlonWl-", lJlet eeDe proefnemio~ ~aD G M.ONTGOMERYWALKER .
deze MOlken 8&Dte bevelen, daar zllllOb • , •
vent Iterd neb ten, dat eene aigeheeie vol. Secretaris.
doenill,g z~l[lige proefneming IIlI yol Kantoor van den Afdeelingsraadt.
gen. Cill trldge o.leIl. ledig of gevold 8tellenboBCll, 15 Nov. 1889.
alt·ijd Le bt-IeomeD.

B,rtack8tr~t, Kaapltad.

fleD IOnderIin, -ri_ e,...,.onmar wordt
door .Ji;nJelcbe bladm 1'~baald, Tweo IDAII·
Den TAn be~eiland andy. die in een \boot.aan
bet .• if en 1r&J'~0 iD 4e Balli nn :N'.... rk,
•• ,ren een lfOOOp wahi cheo van 2U 1 2. yoet
lell,rte (6 A 7 met~r). De diar n kwamen zeer
dieM bij do boot, doken toen onder eDeen del'
w..hj eben gerMkte daa'bij met een yin en
lijn kop 'I'u1u,d in b~t IIDlrertoo .... der boot.
Ht' ranke uftrtuil( wrrJ ru door den .wl\hiscll
op aluylouw m~ge.oerd in ijlende T rt, maar
~Iukkllt brak, nadat lij nree mijlen er waren
"oortguleept, be' tou.. , toi groote y.,ldoening
l'an de beide Tiucben en leker 0011: ,&li bet
leem onl!ter.

- Deler dalEen i. te Sydney (Aultrali.llche
Kolonie N.·Zuid Walli.) een weduw. Tan 113
jareB overleden, aan wier graf niet minder dan
600 nuomelingen treureo: kinderen, klein·;
achter· an .chter·achterkleiniinderen.

CORl{~PON DENTIE.

Bij elh'bottel iJ een pamphlet in EngelIOh,
Hollendeeh, [)lli,.o~ en X.i'eClOb, benUende
vele !;.tui~ chtifth.
Verkrlj~ taa' bU all- !ledici;nen Hu-

delaars deer de b.olome

ALU:EN HEREIn DOOR
'G.: E. COOK, CHEMIST,

KINO WIl LIUfS TOWN.

DAT een goede echtgenoot kan
geven aan zijne ec~tgenoote

i8 een goede KOOKKAGCHEL.
Prijzen van £2 10e. tot £80.
Te verkrijgen bij

J. DUFrETT.

ST~LL~NnOS(jH.,,-
DE Ondergeteekende . heeft te

. Huur ruime en welingerigte
Huizen, gemeubileerd en ongemeu-
bileerd. Termen billijk. D~ aan-
zoek bij J. M. BEIJERS, A. zoon.

.MONTAGU.

V endu-J.4r,lage" elt ~lgefMelt .dgtlft

Kantoor, Weatelljke ProYinoie.Bank,
boaw .. )fOlltaQ1l.

'£60,OCO
30,000 ,
26,000'

"De Zuid
" VOLKSVRIEND"

1

11. "
A&I~ ...a...."'~"'A"'.S'---- ----mOl srooJlBOOT.IlU.t'S\J~Il DE Inteekellilll op dit Bllld is in dl

'. . <.BIPU(T). tI 16 •. en in de BuitenllistrikteQb ~ .
. _ per jaar, VOOBUIT BETAALBAAR.· All

"

E u' ilbOO&eD der Haat.aohappij ... eIkelt Inteebn. aar worde.D DRiE V'pLLI
1i.,alC'llIl. D .a En_I_nd, BLADEN J>II! week toecelODdeo.

uekbn nil Kup.tad~ W~=-.. ..,.,ZiJ die Toor hei. Blad wenacJb II
'ria )(adei.ra, om dell an ~ bedanken moeten drie maanden vOOI'IIiI
Mo4 Dur JUD.,.te St. l:leleDa. .&..oen,aioD, kenni.a rftll nil hun voornemen. i
lladIin,' eD LiMJ&bOa ala OI1der aanJ.g- AGJ!lNTBN VOOR DE " ZUID !PIU
rade. 'DGRLAND . KAAN RN VOLKSVRlENU.~!di VOOR·, . Alesalldria • De. J. uooa.
.SPARTAN Kapt. WAIT, 27 No,. Adelaid. - O.o.l1agb&ll.
TARTAR Kap'. Tunu, 11 Veo. Alle. Oeo.MalTlY.
KOOH., ~pt. G.I)~mr, 26 Deo. AIi.. aI Noori - Sailer enOrl_or-
Ht;;XiOAN Kapl. Jons, 8 JanuR.rij. Barry.ale - A. Helfntb.

, .. ,.. 8 Beaufort W .. t - • P. Teak". ,
• Bell 'nil de Ma.tac~ 1Il00t~ toom- BelJaOtJt.G~q~dWIll.J. J. de Koei.

booteD al SOUTH N l'ar n 'fOOr Bloe.foD .. l. _ _ ~ '!! 0 • Idd.ki •••
HAMBURG,. karl Da d. aaukomat \'aD d_ Boahof _ _ _ O. G. M.n.i0
MailIWombooteD. Bredudorp - • JohDTaljard.

RlIl'fOURK..A.ART.JIi:S .aa. ENO~LANp, gall,- Briu town _ _ T. P. Tb.roDV~I •
b.ur voor zee )(aaaden, ..ordeD "1~"ereLktSe[tI =Credo • J.. J. )(johan. -r-
_ y_iDc&eriBI nil 10 peroeDt t)!t cleuD.IIINIe! Bar lp- J a af!

" . &OD •• • 0 lJIeyrr~
PaU~~~~it.uR~J&8 YOO,HAVENS I.D,I de AfriiwlClr, i:l1~
lI:Uli'f wordA!D.ut«ertiltt YlXJrde wruirell biAIIU n...1_ AJ~~""
Drie MUllOeIl pu d. LJoioa oC de C.etle .MaaloKh,l" v-- .d'. f·raney.
pij 8_booseo. Oolaaberg - I ~ B&~I.

Voor rr, cht ol r....'. do. IDea n.osoek an Q Oara. - Joal Fourl •
Ii.aw,.a nn d. MUtochRpplj. Adderley.trut.. OtJedoli - J. EeterhaYMlI.'

THOS. E. FULLER, OtJl'i.ia A. P. Keyter. :
Al«emllttne Beatit,rdtll' 1'00r Zuid Alri"a. Cradocll AJ·HM·NlO&lf.l_________ ;;...- _ - OlanwWiI. -. . of'glllb.

Oorclrecht • J.8.VaaZijL'Mi UlIJ'baniU. . • D. S. .MaJ... '
Uvlillg Jacob Cala. I
VilloldDtnldan - - _S. W. 'RIl Wijk

. ZUID-AFBI.KAANSOHB Dial.. Er •• lo, Trunw r
&llbokotwa - T. Erueet J"~

Koninklijke K&ildienst. ftruachhoek J. o.u Rou.
Vruerburg - - G.o. ~II.
li.ar_iU - S. Boriah. ,

.Maatachappi j. ~
J. Krauen.

- T. O. Botha, Jr.
A. P. VIoIJ dóll.Btr,.
Jalllu da Pr.....
P. M. Beyen,

• W. An4erlOII,J
O. Na'hlolJ.
)IL O. Loll';.
J. W.l:!tig~,
J. W. B. D. 11Ii~
.. .Republicau ~d 00.
Loan, T~. atlJ
Aglll1ey 00 Ltd&.

Kimberley • J. J. MicL.ul
KJtIlbioip Wm. F.M.rib.
I!..Dyaoa P. .Metel.ri.alJl~
K.oraDnalalicl _ • G. Schonken. '
K.roOD8tad_ - • J. N. BII;coIQL1

iUakeelri1'ier -'. 19D.L. Fen"
L&dyamith (Rlnndala) A. G.B. Y&II.li ..
Ladr Grer (Ah ... l N.) O.O.Cloete.. '
La4rbran41 _. H. P. YaD BNiIUa,
Maraiabuig '. • - D. F. Marai,. !
u_, h l H. P. du Toit.
",,,,m .. 1ll7- r O. d. Greefr, Dill.

- J oaaa Nauel•.
.'.tamI Iburg - A. Will. '
llIuclclerpt - - J. W. 1.Bol mIJl
'\&olteno -. Eo HaU. •
.'401Mlbaai - • Eo MeYill.N.,~. -
llonugu - - P. J.Jouben,~oII
Moornaeburr - G. w. D. Ralt.
N.pier • Eo G. Bell. I
NloIIIaqlllJ.zuI "'f J. G. Fiuoher,'• Gerud GeDia.I

HIER~EDEd gdescTbiiedt dkenOtlis- ~i=:'i..v; '. ~:~. ~::~I""
gevmg, at e en e Jp" O1I4l&ehooID. • • X'YMf a: Co,1

betaling van £1 op Aandeefen Paarl _ ( T. &oa, T.l1I.';'
l'n deze MaatschappiJ' op den !sten • D J. A.. 'f1olJcl.l SJIIIIIPUratoD - A. J. Mybnrgb.
OCTOBER betaalbaar was. l:'.~r.. 1'lU. _ • P. J.41 V..r,

Aar.deelhouders, gelieven hunne ~:h~Phl.r. • H.O. DrriI, A.u.
Aandeelbrieven in te leveren bij Pbil:l;~;: (0. V.S.): ~~~';á;IJI.
betaliDg vaD de laatste 8torting, t'i'lve'berlf - • • J. H. P. Zeer,'
teo einde deJrel ve daarop af te ~~:~-r.~:: ~~~~~!!:':~
eehrijven. Port BliubeUl. _ ... W. Eer.

Op l!l.st, I:'ot.chelanoo. o. M. Douth~te,
J:>retona. Traotual &~

THEO. HITCHCOCK, t'heaka _ • Bo 1'. YID Nie~.i.
Secretaris. PriDe Alberi • A. J,'J. Krop~Qner.

___________ ...:..__~_ I.ltleMa&oWII J. O• .N. YIoIJ 0 ...

A AN ROOKERS
1Linraclal. - • Lo H. Mellraal

• Hiehmolld • A. P. d. Vi.UiaI..
1>iebeek w.. t _ F.RIUIOIIW.
tsobertlOll • _ _ J. A. Neet.bli",
lllebMlrabateel _ • D. Krig ..
So_ra.tW .. ,. • JobanThunl ..
~Ioell.nboaell { W. J. de K.odk,

K. J. But.iulll.
;)W.lleDcI.r.m • • G. Boineci:.. ,
~4anhabaal .11 St. Bele·

na Baai _ J. A. 8cbici.a.,.
SohittfonteiD - Stenen berg.
~Iltherland _ _ H. P. 'f.. Eijk.'
&m_t Oot~ • A. H. Hofmeyr
lVlraatali _ _ • E. J. Stanl,y,
njgwboek.p.O. Walg ..
'foDd.D(dllt.UiMou,a) R. W. Mohr.

.l'ulbagb • ~ _ a .Fagau. I
Oh~.. _ _ A. d. Villiera.
Otrecht (Trllll1'aal) • H. L. Neatbiink.
ODiODcWe_ _ _ O. L. nn Reerd6.
Vu RbJDaClorp _ • P. B. VaDRhya.
Van d.r Brl'. Knal, P.O. D. J. Mariti, Jr.
Venteraburg _ • D. VartDOOloltl~
VillieMorp. W. Rou.
VictQria W.. , _ I. J. Y.d. Mer....
Wijllberg • 0 ,de Kock· ,
Winburg E.Roberta
Willowllloore - • J. WilllatIlll ,
WintelMri, F. B.. ufort R. Sta'f8llb&gep.

WallingtoL. - (J: ~.d~:~t:'t~1II
Worcaater • F. LiDI.ob~r...
WaUeratrooa il. D. Bi.rtllll1, Jr

8.
12
l~

o l5

l5 0

1 17 6

D. " OGltl, Nail PlUke"" Jlrsat.cAappi,

V·E Stoombooten dezer Linie vertrekba
nil Kaapstad naar Londen om dell

anderen WoenJdag, te 4 uur n.m., 'ria
Liuabon, Madeira en Plymouth, te Sint
1Iel8D&' en ÁIoeDaion aan1eggmde op be-
paalde ~tijden. .
"Oeé.-G.i.1iTti OASTLE, X'pt.. Ju·

'tilC8, 1'ia IS~. Heleue, A8Ot-n,ion,
.Madei,.. ell Lisseboe.

18 Dlo.-hO::.Llbi OASTLE, X.pt. WEB·
BIIB. via 1dadloira.

Voor naobt 01 paeaage nnoege lIIen sicb
bij de Alatllltuur 1'&11 da OABTLB lJlAlLBOO1'
)UA~I:!OHAPPU(BeverIrt). .

ijs41st worden op
LOtnC8zonde~.

I

Kantoor van den Afdeelingsraad,
Stellenbosch, 15 Nov. 1889.

lJeor~.
Goadin. •
Graaft-Rein.t
Heidelberg - -
HeilbrOll, O.V.s. -
I:i lIIIWIt410rp
Banonr
aope ToWll-
dopefield .-
Jacobedal
Johann .. bnq

De 'aarlsche B~Dk,
PAA.HL·.

OP G IClt iG T, 8.1PTEIIBI:R 18U
Nominfl4l Kapitaal... ". UI,.so
Opbetaald Kapi.taal... ". ·13,BIO
Iluerve{ona.. ...... ". Ill,BlO

DIREO'rEUREN:
Wel-Edele BeerJ. A. BI.RliBARDI, Vpo".

.. .. P. O. LI ROtrl.

.. .. B.I. V. yu NIUJll
.. .. P. B. DI VILLI.
.. .. J"oa. BLIGNAU'f.
Jl "A'\~"Hu4l11, J. ID.
" .. G~<~ovnll'T, W. til.
.. "G. J. )4UURBB.
" .. F. J. Buoo, .P.I.

De Bank geeh Renten op Vute D~poma
liet tarief k wordeD .-erDomeD teD ~
kantore. 0. o;·')Okllre1l nrgaderen MaID'
dags en Donde.d.,., 'I morgens teD'ID~
- Onr .pplioa*i. TOOI' DilCOot.o~.~

Asen* Kaapl~ I lj"iotl Bo.M.
J J. J'. li .KOUx. KJllliIll.

------------- ' --
lalm8!buJ'y ExecuteuPl!kamer eq V~g
dij en Bnnd Állurantielaatschappil!

Afdeelingsraad van Stel-
. . lenbosch. . "L

TENDERS VQOR VOElt
BO tot 92 Langem ~rq,at.Kaapsta~.

.-'-

I

ZEVEN JAARtJES,
ROOD EN ·WIT;

De boogste Prijzen gpgeven door
J. EISENBAOH.

7 Wharf Straat,
TtlS'e~over het Station.

I
Lift of Nolia

... "' ......... ) . I
------ ----- •.-----. ----------- i

011 groote boenelheden w.ter op te trekkeD Uit~l oote diepten, l'oor beeproeijing of l'oorlbM
. lI:e1'8n'f&llWater aan n... Bet wordt.gewerkt door een of meer Ele)l. Paarden, of o.~n,

1'0Ig.eD'de diepte il, eDde hoe1'eelbeid nn waterLdi moet worden op~trokken. Een Elel trekt
omt .... ' 3,000 pllODI ",.ter op ill een lIur. Dae II iDet nrei~heD lfIeDekoetbare opset~n.S lID
ItukkllD meet waw or 'foor d. UlllI:ewende kracht, ~ HtlI~ andere IOOn 'fUJ Pomp. YrtJnIl
Il .Ue uden iafOllllaiie II:UDlI. nrm,lID wordllD1"u de Eul,e ~ten .

GEORGE FINDLA Y & Co.,
Pakhuizen -.van IJzerw~ren, Gravestraat.

KAAFeTAD.

Paarl Bergwjjn Brande-
wijn en Spiritus Maat-
schappij (Beperkt).

L"DY GREY BRUG.

Nleuwe Patente
(Bakkies

KaapsÓhe Krëiëe-.
lingsraad.

TJ!.NDERS VOOR VOER.

TENDERS, gemerkt op de Om81a-
geI) ,. Tender voor Voer," zullen

bij dit Kantoor ont.vangen worden
tot 10 uur op DINGBDAG MOR-
GEN; den 3den December aan8t .•
voor d9 levering van het Beste
Haverbooi zo~ls hieronder termeld
wordt of zoodanige mindere hoeveel-
heid als vereischt mag worden' bij
de versc:hillende Weg Staties.
Te Duikcnlei 40.000 lb.
" Koebe.rg ...... 3O,WO "
" Ue Mijl, Maitland Weg 17~,300 "
" Sate, Mijl 10,000 "
" l~de .Mijl 26,000 ..
" DurbanTille 26,000 JJ

" Mowbray 70,000 "
" Kemlwonh 84,600 u'

" Wijnberp; 73,000 ..
" Zand1'l" 36,000 ..
" Eije. Baai '0,000 "

. '. A AM B E IJ E N lp 0 EOE R. ;

H·E'!' IDOCleI!dat tot hiertoe gepaard giDgl met be~ gebruik YAn boYéngenoellJde
Medioijn, !heeft den Eigenu.r; den heer q. H. BOe.WBIKQ,er toe gebngt d~Ye

meer prominen' .oor de .. lIdaéht Yan bet Pnpliek te brengen; het werd in ...,r.
gnailell bewellen eeD &eer 'kracbtig middel te .iju tegen deze 100 algemeen h.r-
eehende siekte, die "allgednid wordt door hOo~dpijD, kortsigtigheid, drokkiag opld~
oogen, .njllt, dni&eligbeid, gebrek lAD geeStkracht, onregelmatigheid in bet bloed~
pijn iD d. lendea eli yentopping. - , t

De bijlOndere eigeneebappea YID dit Poeder om het bloed te Yerdlluneil en D
nijen .bl*lOmloop te bevoraereD, om de'werking der ingew.ndeD te prikkeleD ea
te regeleu, tn le te, sniyereD vaa Ilijmerige. eeherpe ltoffen, nemen de ODIAD •
DAD)eui'werkl81en weg en geneseó de siekte. Bet aal ook seer heilsaam bevon en
worden ",aDneet he' gebruikt wo~t al. boveu~lDelde T~~t.eeken~a, de yoorlooPf'rl
YID' RBij14A.TISOHJIl ,nOHT Slob ToordoeIl, ea ook biJ drukkIng op de boft,
droogheid, jeDken en ohronische aandoeniD~n un de huid, en bij w.term t,
meer bijlOnder WaJlnee,r dese nit onderdrukte oitwa8el:l'ing yoorkomt.

'Ala eeD huilmiddel bi~ Yen~iDg bn ~.tveilig worden uabeyoJeD, alam e
Totaal 606,900 lh. yoor de behandeliag ... 0 OlaIag bij kinderen.

Monsters moeten ingezonden wor- Volle bijlonderheden verges8llen elken Bottel. Priis 2•. : per Post 2s. 6d.
den met gespecificeerde merken in .• DUD DOOR DU ... iGD mGUUR

denTender vermeld, en personen, die O. H. B' 'OSENBERG~ Ohemist, en Droogist, Sw
Tenderen, kUDnen ald'u8 doen voor 1

de geheele hoeveelheid, of eenig ge- Apotheek, ~oek van Bree-' en Kortemarktstrlt,
dEelte daarvan. " Kaapstad . ~ .

Bij aanneming van eenigoen Ten- Geen' connectie met eenige _~n. dere Bezigheid in e
der of Tenders, moet de afleveriog . Kolo~e.
van het Voer dadelij k beginnen, en N.B.-Dit £8Ile_iddeJ ilbereid in dllD1'0l1Il ~ - Poed .... .aodat het l'oor altijd F
voltooid ziJ'n op of voor den 80s.t.eo ge ouden wordeo, IIOIIderd-u. mc,aobapi:*J te ,..,U-; - YOOrdeal 'IID
April 1890, aDd_ m..,pata ulet belitteo. I: . . . . '. •

niCn'"i:\:~~t~t:~:it~~:rO:·.8.,LOEIM ',V.A·Ni1
i

,'ZW' 'A:.·V,· .ELI,I
den laagsten of eenigen Tender aan
te ~emen.

OPREGTE TraDlv&lll en Koloniale
Tabak vsn de BE~TE. KWALI·

TElT. .
Verkrijgbaar bij

O. DI JONGH,
Tabak shaD delaar,
Ó St. Geor~traaL

".,Werkt ala een wO"l1der."

JONES'
RHEUKATIOURO
DI OtOVLeZuid AfrikuDeebe Ram"di.

"''f.~(;~
~~L~'"

FAALT DOoitom JlOHT, R8EUMATIEK
R8EUMATISOftE 11081, LEl\DB

JIOB!t.!.lEUPJIOHT eDZrNKINGS M g8ll.. 11D
UUJU;NIIE OETUIGSOHRIFTEN.

.U D. Bêrw. orro PADJrL,1'U TiDu.,dl •• aaD
deDI.DI'·..... I8fferig...... et erg. RII.a_u.k, il
Daa-eheelIl"".IfC1l. ft Iieehrijft:-' Il ...,__..u- ~ RBBUJII A TI0URO. Il_l ••.•-. r"'" ....U NNI.. ItV fill... fIN· _ ...
i-' Uj8r&.'" UitVebttl1'1D eeD,_HIIjbolt
Sappan 1'111d. 1I0ral'iaohe Z.acl.nn,urMDigilll
la ~d AfrIb
WOBDT OVEBAL VBRltOOHT fa eD.ta.....,~ ..""",.,

JamN Jone., Lange.tnat, K&&Ilatad
Eeteach. AgeDteDin la., Kroot 1-W. S1nto.

ok o.Bow.IOIt.rehyud. Lonll..

Op iaat,' . •.
C. LIND, Secretaris.

Kantoor van den Afdeelingtraad,
No. 12, WaaI.traat, Kaapeted,
11 November 1889.

BURGSTRA A T, "KA A'PSTA.D,

Landen nuhunne+ _ding
BRANDR~MS B.E.

IN KLEINE EN GROOTE VATEN.

Nieuwe Bloembollen.

.KOM EN ZIE I
GOEDKOOPE KL,EEREN sijn oyeral

$a krijgen,' doch waar il een Goed
Pak te bekomen r Oa na.r Frsn.
TTnILD, Breeettad, Hot'k van LaDge
mark~traat., waar PakkeD Kleereu, Hem.
deD, to:teYell, Goudt'u en ZI)Yereo H"ro-
logn, ja Jan atlea $a krijgen i.. Groot,
aI.Ilag tOfgutaa". '

de laagste KarktprijleD.

&00, Lng,Ujfd. bij .Act. Mn Parle~"i S¥J. 10
mn 1889.KENNISGEVIN'G"

De Huisvriendllommopa

DEE159.

--G HOJJ. ·
PHOrOGR
22 STaAN

2 PORTI
vo.

28•.
1Cabinet groot

de Visite

S~E_
PUBL1E'K~ ,

VA

LOSSE G(I
In den In sol ven ten ~

A.RON Pn.TER 1

D'E Ondergeteek
trekking als

bovengemelden ]j,
doen verkoopen
van den Insol ven 1

BT.RAAT,

Op ·Vrijdag.
TE 10 URE 't:-

De volgende ]
REN, bestaande i
LEN, zooals Taie
kanten, met HN!
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