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1 Kapkar
1 Ouen Warren
1 Span Jukken
1 Snijmachine
1 Zadel
1 Lot ".['uigen
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LOSSE
Vaste Goederen

J. C. STEPHAN,

I Teutkar
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LOUW.

VEE. EN ZAAI"ENKEL WILGE.
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f'enAIlmd
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DÁT .DE ONDERGErEEKENDE
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VOLG ENDE

VA',STCO.EO;:
(A). De welbekende PIMts genaamd ENKELDE
WILGEBOOM" aliu
RIVIERPLAATS, Veldkoruetachap 'Voor Hantam, groot 5,b09 Morgeo
.00
Quadl'lAt fWeden.
De pt~ta is omtrent een oor van het Dorp Calvinia, de Gebouw8ll beatu.n ait
twee Woonhoizen, Stallen, Kafzolders, Schoren, ook een PaardemoleD, allee in
goeden staat van reperatie,
(B). Zeker I·7de Deel in de Plaata BUFFELBFONTEIN,
alias BUFFELSKOP. Deze Plaata heeft drie Fonteinen, een er van riekt aooals Kroit, eD de
Doctoren zf'ggen dat dit de gezondste Plaats il in dit Dialrict.
'
(C). ERF No. 14, gelegen in het Dorp Brandvlei, verder bekend al. het
~oonhoi8 dat O?m ALI'wUJr BURGERno bewoo~d. Dit Hnia,ia bijna sooala ftIl
die Boerpleatahnisen
met een PaardeomoleD, die no getrokké'll wordt dOOI' twee
Donkeys i maar indien het vereischt wordt, sulleo twee Varkena . bem ook kaDD"
trekken. Ook: iBer 000 Stal aan die 12 Paarden bevM~
kan. Ook is er ..
gerieflijk: 1{ook.scherm aan dit Huis.
. (D). ZEKER ONBEBOUWD ERF, ook: gelegen als boven, met e80 IDool
Tuintje er op. Ook was dit Erf gebruikt als Weiveld voor bet Schotvee, wao' CWt kunnen zijn zoo mager ala zij maar willeD, maar it.dien 9'.8 er twee of'lrie
op weiden dan schoppen ze achterop.
(E). ZEKER ONBEBOUWD
DEEL VAN ERF' No. 1.' gelegen in het
Dorp Calvinia, oiet Yer van het Hotel i dos behoeft gOOD Kooper bevreeed te
wezen voor Schaarschheid van Drank.
' .
(F). ZEKKR l·3de DEEL in de Plaats LEEUWENKUIL.
VeldkorDetschap Onder Roggeveld, groot 6,840 Morgen en 489 Quadraat Boedea.
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(BEPERKT.)

Deelin de Plaats

B"

&Is

In den Insolventen Boedel van IZAK PETRU8 lORAN ••

Goud Prespecteeren e : aa se appIJ
.

Bouus zal gegeven wordeD.

I

ua

V.. lf DD .IBWB.

.

'"

ali.s" BUFFELSllillr!(On en 7~ qaad.aa~

I

Yl.

ti

als

gelegen

PAUL

DES VOORMIDDAGS,

SWELLENnAMSGHE
d M t h

LIZA·

TEN 11 URE IN DEN MORGEN,

O

Plaats

Eenig c':!~;D.~~~~EJ:Bonu.
WM. F. STAMPER,
P AU L NEL,
R. A. MeINTYRE,
Gez. Coratoreo P. R.
Kaapstad, 1 Sept. 1886.

Ondergeteekende,
Executeur
des Boedels van wijlen IGNATIUS
MARTHINUS JAOOBUS DE LA. REY, -zal per Publieke
Veiling

.DE

Bl1lTOODIIlD

r~.

VERX.OOP!NG.

Vrijb~~:,t:t~:n
hf[l!s~:~:e~:;ri:~t
Schapen
en Bokk~n J goede gelegenheid "oor Hammen en een overvloed
van Kameel- en ~der Hout.
TBRMEN .-tOP den dag van Verkooping een-derde Kontant,
het
resteerende
in .tW4le gelijlte paaijementen vau drie en zes Maanden.
Bovenetaende Eigendommen zijn ook UIT DI: HARD TB KOOP.
Doet aanzoe~' bij den Ondergeteekende.
. R. F. C. MULLER.
Vrij burg, 14 :Augustus
1886.

Zal per \,ublieke veiling worden
verkocht aan den hoogst biedende,
voor den Resident Magistraat,
ten zijnen Kantore, te Rirersdale, in zijne
Kl_'?, .:rlJ'Jt ó"jïd
capaciteit
als Commissaris van het lioog Geregtsho£
rcecen,
Zeker
Een Vierde Part of A andeel van en in de Plaat.
In wat nog verder cp den dag der
ltROJrlJ(KKLOOF,
gelegen
in de Afdeeling
Riversdale, Veldkornet.
Verkooping zal worden voorg-ebrart.
schap Langeberg.
groot 1,398 Morgen en 525 Vierkante
Roeden, ala per
Akte van Transport,
gedateerd 26 Maart 1881, ten voordeeie van ANNA
J. lY; S. ~ANGERMAN,
J Oes.
ELIZABETH JOHANNA TAN WIJK.
Jl wxr ~MITH,
Cu".
Het Woonhuis bevat Zes Kamers en is in goeden staat van repali vix !U~ENEN,
toren.
ratie.
e Wijngaard
is beplant met omtrent 3,000 Wijnstokken,
en het
Ca:", .u, ~~ A DgUbtus 18!l6.
Zaailand
iii
uitgestrekt
gt:noeg
voor
Vijf
Mudden
Zaad.
Er
is
een
per.
_P, IJ. WEGE, Afslager.
manente voorraad Water.
Dit Ei~endom is gelegen aan de Brsndrivier,
in de K arroo, en heeft goede Walde voor Bokken,
Beesten en Struis.
vogels.
De Conditien van Verkoop
zullen zijn @ Kontant, of een Krooiet
van 6, 12 en 18 maanden, indien de Kooper twee Borgen stelt, die den
}:"7/1',
II H. Predikanten en Commissaris
voldoen.
De Afslagerskosten
en Gou~ernementBregten
IJ! I. U1Id~rllngen.
(tezamen twee percent), alsmede Heerenregt
en alle kosten van transport
moeten door den K aoper worden gedragen.
.
I r \\ LTI' t: HUIS, Strandstraat,
Voor
verdere
bijzonderheden
vervoegt'
men
zich
aan bet Kantoor van
.
IJ, k.,'nd al~ de plek waar in ParPublieke Gebouwen,
Adderleystraat,
Kaapitad,
of bij
,'[T,'
's"J I het lot der Ko'onie pleegt den Opperbaljuw,
b,~ H [co w ordr-n, is even geschikt voor den Resident
Magistraat,
.diversdale.
1:,,,[,,, rlf':':'; ,an Predikanten
en Onder.
JOHN
J. GRAHAM,
Opperbaljuw.
"r.!·n :'JJer,~ Ui) Synode, alB voor die
~R:" t',lll\'rn~tltsled('n tijden. de. zitticg.
Kantoor van den Opperbaljuw,
1ft.' ,45 rr hl1l:iehJkop zIJn Afnkaansoh,
l( Augustus
1886.
hf>f' E'r flinke ruime kamers, oitsteken/- .,l: (', gC'l'ue bediening, een pleizieri.
I,. <J:.. 1,,,,p 'Jm op te zitten, en van ach·
DOODBERlGT.
•2 'f. ten f'rRch'ig uitzigt op de Baai.
VERLEDEN, tePretoria, ?;ran8vaal,
.DD _
U •
, ' LJ,. Ilc,]cI!!ete~kcnd(', wetende dat al
op den 28sten dezer, miJn teeder·
'
C :C, ,Cd r,j. eIen uoor leden der Synode
geliefde Eohtgt'noot Ju GIJSBISTM.u.u,
I KR GOEDE MUILlZELS
ge.
Ce~I,,,,,'r
p pnj3 zullen worden gesteld
P. zn., in den ouderdom van 89 jaren en
echikt voor werk 8tl iD goede' oon.
il 3 '.',)<,r uie v~n het
Pa,lement raadt 11 maanaen i diep betreord.-Het
Y~rï ditie.
Men verroege zich bij H.A.W.,
">n ,j ~ rr gebrnik van willen 'maken lin i.mij allersma~liJkst
90 ik. ben ver· Kantoor van ~ Zuid AfrikGan.
l~
z ,r) 'p' pdi~ mogelijk, bij brief of per stomd, doch 11&1 mlJo mond nIet open·
_
:€,pl.'r~llf,
p!"k te bestellen;
want zijn doen. traot de Heere heeft bet gedaan.
E-ALL
.....
lI.T
Y
J:UJ,
van eea
• op 25
r'~,tr,le ., brpelkt,
en in zijn logieshnill
Wed.'J. G. MALA.N,
Aogastus, de Eobtll8'IJoote TanJ.
g~:,~t bet \Voold niet dat· de laatetell de
~geb. JOUBUT, B. L. Roux, F. lID.. ll~lbr01t, Ora,.;,
e~r'\.:n lUllen r;ijn.
ItGat•
WellioJton, 31 Ao,. 1886.
~
p, U, HAYLETT,
I
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GELEGEN IN HET
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de

"
'
:September

Plaats RANI?F<1N'1;"EIN,
~o. 412.,
volgens Landin&~le
60 minuten

.Afsla'ger.

HUOG

DISTRICT

lijk Overgebragt lijD Y&Il Add8r- .
le;ptraat naar Ko. 18 CI.AV ..

orgen.

.,men

VASTCO'E',D,

VASTGOED:

ERHUIZING.
_

'lnIBBU
l'8IChiedt KeIUlJIp.Da - viDg, cIat de Ka1i\OreD na
' bovengemeld GeDOOtlohap Tijde-

:r

'

1. De Plaats RAPENDAAL,
No. 2h, groot omtrent 3,000 Mor.
volgens Laadinspectie 60' minuten bij (0 minuten, gelegen met de
eene Heekbaken IIi80nbet Dorp Vrij burg.
'
2. De Plaatlf HARTEHEESTVLA~TE,
No. 245, groot omtrent
3,000 Morgen, volgens Laadinspectie 60 minuten bij 40 minuten,
grenzende aan eers~eboemde
Plaats.
.
Beidê'~:~,'
vatrBQU~ en.Ylater" uitmuntende
Schaap- en
Grootveewetile f 1iJ;k goed voor LandenJ..
.
3, 'en 5. DWE PLAATSEN,
grenzende aan elkander.
De Plaats
ZANDBULT,
NP.; uo, de Plaats ·KAMEELUOPRN,
~o. 411, de

VAN

Zeep-

aan de Deuren.

gen,

Z"er'gels
Ploegen
Zakken

vu

'de' ~hU?
tijde!l h~"T$
pomité
,besloten de in de Afdeeling OUdtshoorn, Veld. STRUT, Dabij deu Bnk ....
oetliOhap, caogo, groot .Jd12
Is. ~ stellen.
KJDderen onaer de 12 Jaren Halt:
kple1D. en de Kieu" ....

IS

VERKOOPING

Scbotscbe Kar
En~eJEche Kar kussens
Tr- k touwen

~ GnvfD,:3 Tafels, I W8schtafcl,
1 Kom en
Be,pr, (, ~tOf>leD, 2 IJzeren Ledekanten 2
E.~, 15, ;;; Vaatjes, 1 Mielifstamper,
1
~(t, 2 1\ e t els, I i Borden,
1 Koffiemolen,
1
WerkoBchiu8,6 Koppies, 1 Klok, ens., ens.

,nl ::0 \

HET

ZA"'ru' R-D'AG

18 September &aut.,
1. De Plaats WELGEVONDEN,

DE VOLGENDE

1 }Jloep"

JOH ANNKS MATTHIJB

IN

l(~ tch8pen en Bokken
,~ Ezel .., in goede conditie
:; Ka r paarden
I
:;
2
4
2
13

noodig

16 Koeijen met Kalvers
.
6 ~ij- en Trekpaarden
: 150 ~chauen
50 Bokken
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'TE VRPJBURG ,

En wat verder ten dage der Verkoopin~ voorgebrlIgt zal worden.
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WAGENDRIFT,

4,056

Schoo1fÓlUis :van

Insolvente
Boedels
RUDOLPH, DAVID

PHILIP

Boop

lijn om te .~;:~

V oorts de volgende,

[JEN WORl'EN

Rivier

IJ

EN

het

,

DISTRICT CLANWIL~IA.M,

TH
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elJ zijn te
h-saur ie in
re van een
d ers In da

DE

18 Septem,ber

de

K,qapde ~e

IST .1 ii L,LAL AND. :J~J~~:S
v=oc~\(:;

doen Verkoopen,

De Geregtelijke Helft van de welbekende KostblU'&Plaatsen

Pnblifke lerkoopiog

dan

bereid zijn
aders iu te
waarop ZIJ
t.aiJen te be·

Op Za turdag,

IB,jG,

) I AuQ'.

'Il.

Il waarvoor
d,Hogeboden
.o wel Ills in

merJDgen welIBchende te ontdoen, zal Publiek

van

Deuren op~~ ten 7 ure. te begiDnen te 7.30 precies.

';i'. beol':

E O.d~,•• teekende, w.g ••• ~k.tijko omo~~d;.hede • .wh ...

LEM SCHALK V A'S' DER MERWE.

?aloploopen
'1en Tenders
'harop zif ter
lo,'n CWlelen
miuder

I)

De villiers. Faure & Co., Afslagen.
In den Insolventen Boedel van WIL.

£22,000
1:3,100
5,000
10,000
6,000
3,500

D.

eti)ving

te GROOT
DRAK~NSTEIN,
ml ,in het
~ven
worden door de Le~en van het GRqOTi: o.RAB,AroENOOTSCHAP,
bijgestaan door eenige Dames,

Ket hat.~,.,
ToekangskaartJ68tOp
prijs; te verkrij!,n

Vaste en Losse Goederen .:

STATIE,

g.

"'b~G

"Dd

ter

Op Vrl·J·dag'"Avond

VAN,

F"'",;,'C()elllde Merries en Hengsten,
,. fC ,f':'
é .l In het Distrikt
van \Vor,
Ct':, c', tn.je aandacht
van koopers wel

c'bnften van
, Wet 1806,
iude-n in de

\ ~RI\OOPING

Z

c '~

Schoo~bouw
KEN~"'rEIN

PUBLIEKE VERXOOPING

8 SEPTEMBER
AANST.,
Al. ,i" ()n,ier~l'teekende POBLIEK
[jUl-:\' nHKOOPEN

re I,' van de

VOOB8~nj

'STICHT 8IMq~D,

I{LIPHEUVEL EN WA GENDRIFT .

Ol) "~O}:NSDAG,

DE

r~ L£I;ENI:-t.

a

,I

Fr~r! Peutz & G~" _~fs~a_ge~~

In

GROOT··
ORAKENSTEIN. DE
,;

C. ClWBBm.BB.

I

Trekmerries
(meest
alle staande te Veulen) uit
opregt geteelde Hengsten
6 Jonge ( pregt &eteelde Merries
6 I'o.
do,
Hengsten.

i-sta-L,
,j"I'J 166'-1.

-TE

-E.EMuzaAI,B,LftTDJUlfOIGEXNDRA-""JlIORI'p

"

Alle in onvertro1ren conditie, van Namaq~aJand.

15 Fl aaiie

I·

'

60 GROOTE SLAGTOSSEN
80 ZWARE JONGE OSSEN EN KOEIJEN
450 VETTE NAMAQU,! SCHAPEN EN BOKKEN

8 SEPTEMBER,
(,\ \1C Jlarktkraal alhier,
.
Al'1)1J P. ~I VILLIERS.
\\'e,,:~l!t"C1J
1 Srpt. 1886.

PlDI,IEh.I';

~BERIGT,

VERKOOPEN

OP VRIJDAG, :denlOden DEDI,

~

Ilstad,

MARAIS & CO.,

L JL P -"UTS,
,

leo,
" Katd!l en

r-Id

PtJfJILIE((

ZULLEN

TElt

~hlJ::LDE Ossen zullen

,)Ilttt..\n,

ti

.

OP \\~OENSDAG,

.i

, te

DE HEEREN

.
J.~S.

?C5LIEK WORDEN VERKOCHT,

~~ï\:

K.:\.AP

-

\YELLINGTON.

NO.4I79.

z. A. Associatie.

ENTERTAINMENT

d

_

K~PITAAL £2,000,
IN 4,000 i\AANDEELENVAN lOS. ELK.

LEVENDE

BAfE:

80 Schapen en Bokken, die onootbaar vet zijn
2 Ezel., 2 Paarden (Merril'8). Ook bet welbekende
den Insolvent.

DE.

Zwarte Rijpaard ftQ
bedoelingen 'v~ bovengeno~de
~aa~happij
zijn om de diensten
van afgevaa~igden
te verkrijgen,
ID wren volkomen
vertrouwen gesteld kan worden .om zoodanige landstreek in de Transvaal,
die Goudhoudende eigenscbappen
bevat aan te schaffen, als raadzaam geacht moge
1 Span Toigen van T"aalf
worden, ten voordeeIe van de AandeelhouderS
en die prospecteeren.
2
Zadels en Toomen, 1 Bokwagen, 1 Tentkar, 1 Trektoow, 12 ZwiDgeI.,
.£300 van h~t,:Kapitaal in reserve te worden gehouden, met het doel
1 Sl!ijmachine.
.
om, indien dit door de Maatschappij
raadzaam geacht moge worden, in
de Goudvelden
te Knysna te prospecteeren.
.
Met het doel om onbemiddelde
personen
eene gelegenlleid te geven
EEN HUIS propvol me' Hoilraad, z0081s Tafels, Thee T.felll, SpiepIa,
om deel te verkrijgen in zoodanig eigendom, of claims, als door de Maat· Hoed KatelII, Kleederkasten, IJzereo Ledelu.ntGtl, en ook 8 Stoelen yoor h~
schappij mogen wqrden aangekocht,
werd besloten om de .Aandeeien 108. meDschen en omtrent 11 zonder Matten, enz.
elk te maken-58.
betaalbaar op aan vraag en de balans in oproepingen
naardat ,ereischt wordt, dertig dagen keDnisgevin~ VBn zoodanige oproepingen te geschieden, en de verantwoordelijkheid
beperkt
te zijn tot de
~ls
PotteD, PanneD, Schotel., en 8 Koftijketelt, yol met lekkere KotBj.
ingeschrevene
80mi
~_
..
,
De volslende Beeren hebben ZIch bereId verklaard om ZIch tot een
EIN 0 E L
K:
ProTÏsioneeI Comité te vormen .De Heeren Fc. J. VAN EEDEN, T. W. DA..."l'IEL,J. G. STEIJN, P.zn .. P.
. 1 Ma~tiDi-Henry Rifle, I Oopslaan Geweer met een klein beetje Kruit eD eeD
O. MULLER, A. BrillUJKI. E. C. EKHBTT, H. H. vAN BREDA, M. J. ODEN- klein beetje Hagel, en ook sullen er kooltjes vuor verkocht worden om het MIl
den brand te slaao.
DAAL, P. G. STElJN, H.m., J. G. &rEIJN. M.zn., J. W. WESSELs, Kaptein
NOG WAT!
HOFFMANN en H.',AD8IlA.DE •
Aaru:oeken m~t betaling van 58. per Aandeel moeten
ingezonden
1 J ofvrouwl Zadel eli Toom, van die eoort die de Paarden zoo mcoi 1...
worden aan den; Provi8io~len
!:leoretaris. of eenig ander lid van hét Plonken, en de Donkeys laat loopeo dat die rookdamp lichter holle ltaAt, rn w-'
nog verder op den Dag der Verkoopiog zal wordeo voorgebragt.
Comité,' voor of op den. 18ten October 1886.
Het moet dwpelijk venrtaan worden dat geene applicaties voor Aan·
doolen ontvangen; zullen worden, tenzij vergezeld gaande met 58. per
Aandeel voor het: getal .l.aDdeelen waarom gevraagd
wordt.

BOERDERIJGEREEDSCHAP

:

ALSOO,K:

KBUKBNGBBKKDSOBAP:
JJ
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n
:\lIen wichtigen Vorlfdngcn im Mntterlande
.lnd allen iibrigcn Staaten durch sorgfaltige
Berichten;tattunll zn bcuachrichtlgen.
Auf.
.. tie aus oom Gebiete der 'V'olkswirthschan,
u,nterhaltende und belehrende '\littheilongen,
Rolllans und Erzihlnngen 8chli888eo 8ich de
. olitischen Berichten an.
D

,

4boDDementspreia:
per ~ Monate 6 bh
-6 Monate 11 sh.-jiihrlich
1 Pfd. St. pril.
Dumerando.
Insuat-PTeise:
Einspaltig per Zoll 211h

Anseiu;,~ ~~I:~~~ig/j~

~~. r~;.i ~~~eond~~

E volgende Ongelukken
toonen het gevaar waaraan alle klssse'n zijn blootge
staId, en op de behoefte die er bestaat om zich tegen ongelnkken teassnreeren

DE BEER E. A. ~ONES.-[J. Kar ....l\IIrin bij ZAt.• loeg om t. !luiaan. Kloof, en hij ~."rde
liJn b•• n. UI] .. a. !leel!8ur
•• rd In d.. Co:IJm~rClal,.n or,tving £26 Alenrgoeding
DE !:lEER WHITE.-Sn.ed licb in den Armdoor bot barsten nn een Sodawater Bottel. Hij wa.
gPAB8ar
•• rd IDde Commerelal en OntVlOg£13 168. Rls ..ergo.ding.
DE HEER W. S. SMITH .-Stoott. lijn ecbeen terwi_jlbij •• n trap opklom. Hij WM g_ureerd
In d.. CommerCialen oot"IDII:£37 lOa. ala ,.rilo.dlng.
DE HEER CAMPION.:-B .... rde zijn been ter...ijl bij uit nren WM. Hij WM geauureerd in de
Comlll.rClIll.n ontt'lng £10 als •• rgoedlDg.
VE HEER M..SMUTS.-Had lijn !!Chouderont...rieht terwijl bij '<>etbal .p@elde.HijwygelLSIIureerd
In de Commercial en ont..ml{ l3 ale Yellloedioll'.
[JE H.E.I!:R!\lUDlE.-~rak
&iln euk.1 d,,?r bet om.laan YAneeD Kar. \\'M gesIlIloreerdiu de
CommercIAlen ODttlDIl£"2/ &lav.rgoedlng.
VE HEEK C. REX, een Boer.-Een beel YaneeDpaard. Hij Wrt.6 gellilllureerdiD de Commercial
ontTlOIl£lJ ala ,erl(oedmg.
lUl
DE HEER LANCE.-Bea ..erde lijn ..oet oD~erbet wi.l nn een kar. Hij'wlS g_ureerd
iD de
Commercl&1eo ont..lng £4 6e. al ..,rgoedIDIl.
DE HEER (J. MA~IS.-&a
....rde sijn Toet onder een kill'. Hij WM ge_ore.rd ia de Co
•
'1'" .n ontVIDI(£2 :il. al... ergoedloll·
IDlDel
L1E HEER FRANK WEBBER.-Beleerde
lijD ..oot met oen spoorwegon I k
bOO
d ora .
Ri ..ier.-Hij WIS goueureerd io de Commercial en ontyiog £26 ala ,ergo!~i~g. Da I) e
DJe

Voor ongelukke

CBLrVES'

ENZ.
GEBOUWEN,

-------

A.

J. S. HOOGEN D OORN,

t. &&a,.t.4.

Wil.

BHBO, V oor&itter.
J. W. ATT...!!LL

L. WBN'ER, L.W.V. Vice-Voorsitter.
D. P. KIWNA1T1I'
P. MAIl.AIII
E. J. EARP,
Voor Proapect!U0!8n.~n
Aanzoeken Toor Al8urlllltie nl'l'oege !Den lÏClI bij de .!geDte . al d
..oornaamate StedeD of bij
a In
•
W. BROOR.E SMITH, secrttarie.
\

BB.DA

Van Noorden&DeVilliers,

hEGRAFENI:;SEN
aaa~eDomeo, Dood.
D kiawn, LiJkkoela on n"koetsen
reed. in den kortst mogelijkou tijd en tegen
'k t
..
den billi J. eD pnJ"
Ra.'

_A'b.
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AANSPREKER,ENZ-
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(BEPERKT>,

DIRECTEUREN
H.C.vul

KAAPSTAD.
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ID het dagellJk8ch l.yen yel'.... ur •• rt 4e

TE KAAPST

ARCHITECT,
KaNoor,
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COMMERCIAL ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ

~~~~:;~h;;at~s~dn;nnco.

ANTll. ~l.DE WIl T,

Prijzeu.

EEN GROOT EN VOORRAAD

Een Kapittel

D. H. DU TOIT,

.lpSUOtms.COu..ECTEUBB,

Gene
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ale
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'Wet•• A e t
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ST~i~BA4l',
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ISAAD HORAK
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LUPSTADf

EROCUBEUR'

"JU"r
BIJ

toor:

NOTA.R18 PUBLIEK,

T BOOG

-

'I'ra.Ilal&teV

a.ucm:aor,

No. 19, JDDnLlYSfiUr,
;& '"

en Trustmaatschappij,

""I'''' D.

RED UWE

IJ E N

LI~10ENBOOMEN.
lr

I

el's ageII.

C, H, BOSENBERG,

ZUID AJ'RIKAA.NSCHE

BRA NDAS SURANTIE I A AT SCHAP P IJ
ST. GEORGE-STRAAT,

Ingeschreven Ka(Jitaal
Reserve FOllds
- -

-

-

-

-

•

-
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van KAAPS TAD ( Beoer kt' .

KAAPSTAD

DE

£42,500.
4500

I

ThOIllODWaboDi CO

Da

.

G. H. MOLLER

enJ.

W. S. LANGBRKA.N

in al de voornaamste
Steden in de Kolonie
voor de Verzekering van Vast. en Losgoed tegen
nsiko van
Verlies en Schade door Brand -t""'eliiks
Ol'eI'1lMOMDen be.
_-1'
......
- ","&V
ant19'oo",,·'
.
.,

4

wo'

2c

KAAPSTAD.

De Dortllesl'

KANTOOR:

7

C

M, J. LOUW

DE VILLIERS~

821 Oenroren

J

EN1.)ERS VOOR GOU~ERKEMENl'S
l<:FFEKTEN
UNDER
OE VOOR
SCHijIFTEN
VAN ., DE KAAP DE
GOEIJE HOOP ALGEMEENE
UEIIIS.
GEN WETTEN 1881 EN 1883."

IJ.

H

Kar, Cab-, enz.

ALGEMEENE

T

Bran daSsorSD t·Je en Tt';",
ros maa~c b··
apPIJ, I

A A MBE

Tent.

\\'agellmakel's en Smidsgereedschappen
qualiteit

[Je Thesaurie, Kaap/ad.
Kaap de Goede Hoop, 16 Jullj !ii6t:.

w.

ASSEN EN VEEREN,

Aardappel Moeren
Snoek Mooties
Gedroogde Snoek
Do.
Flek Hottentots.

3J Kerkstraat,

Halfkap,

eli

Matrassen.

<t

ST. GEORGESTRAAT,

qualiteit,

LEDEKANTEN.

DE GOUDVELDEN.
T~ verkrijgen tegen de laagste
bij den Ondergeteekende,

Superieur.

Spring

der Ma.atscbappij lal sijn te S~lIenbolOh.

Eouitable Brandassurantie

SPITVORKEN.
4, 5 en 6 Tanden,

Kaapstad.

°

~U

G R A VEN.

HEl'iRY

"

KAAPSTAD

PARKES, Kaapsohe, Diamond, Shamrock, Socket & Strapped
LYNDONS Patent-LUCAS'
Kaapsche, Socket, enz., enz.

Op last,

Bank Gebouwen,

I

LAA;~;~g"~~,~~',~GEV,~HE
WAAL & DE KOGK,

i

Standard

De Regering van de Kolonie van de
Kaap de Goede Hoop, zal Tenders inwachten, niet later dan 12 nur ts mlddaltl
op liINGSOAG,
12 OCTOBEI{ 1;386
voor Gonvernements
Efi't·ltten, te worden
Ilit.gc·!'(·ikt krachtene de voor-chnften van
De Aa..detlealijst uI gesloten worden op ZATUlWAG,
4 SEPTEMBER
1886, te AANST. .,
.'
Wet No. 25 van 1886, getiteld"
De
16 URE V.M.., na welken dai' de Direkteuren veril'lleren zullen om .Á&ndeelen toe te
Alle Wrosten met I\ls boven geelsoht,
Publieke
Werken
Let!llingen Wet 18eii,
kennen op de hUD raadl&aD18t voorkomende manier.
zullen na 3 OCTOBER AAN~T.
worden
voor het bedrag en de doeleinden in de
De ArtikeleD van Vereeniging zijn te zien ten Kantore der Procureurs tot lJINGS· gevoegd bij de Polissen als Vasie Toe- volgeude Schedule omschreven i=DAG 31 AUGUSTUS 1886.
't·oegir.gen,
betaalbaar
alleen
na
den
,
dood;
SCH:tDULE.
Stellenboaoh, AugUlltna 1886.
Polishouder B die" Kontante
Betalin- Kimberley Spoorw-eg ••
••
.. £22,000
gen"
of permanente
t, Vermiedr-ring
IOranjeriTit>rweg Bruggen, Kosten van
'L'QU I'I"'ABLE
van Premiên " eischen, wordeu verzocht I
Arbitrage en EillCh
..
"
13,100
..c,
het Nom rner en de Waa' de vn n hu
I Kei Brug en KoUtad \\' eg
6,000
nae i St. Jans Hoofdweg
..
.•
.. 10,000
Polissen te geven, en zij moeten duide- i Port Alfred en Keimond Weg..
6,000
I !:ik me.lden~' Kontante
l3e~~lingen"
of ]Oost Londen Haven
..
..
J,5l'l
OPGERIOT 1844..
VermmderIng
van Premie.
I KOlten van het opligt-n van de boot
Ten einde de leden een denkbeeld
ti"
Linie"..
..
..
..
UOO
e Tafelbaai Haven. .
..
..
. . 50,000
geven VRn de Som onder de drie ver- Koop Tan pinta .. Groote Constantia"
7,000
schillende
hoofden,
op eeu polis van Subsidie - Worcelter en Roodewal
DIRECTEUREN:
t500, zonder ooriqe toevoegingen, veer.
Spoorweg..
i6,OOO
WelEd. beer W. G. ANDIiRSON,
foorzilter.
tig jaren and op den volgenden
verJaar. \
DE WEL-EDELE HEEREN
d
. hId
beeld h bOOI
Tot&al
£'~3,lOO
: L. J. OAUVIN
.
H. BIIAJlD..
J. L. M. BROWN.
g:~~;d:~
vo gen e voor
Ier rJ
Rente te dragen tegen de koers van
L. H. GOLD8CIIllIDT, M.L.A.
W. M.UUlH.
A. Rsrn.
H. K. TTKDGOLD.
G. SICHEL.
Polis t500, Wiost teR'en 6 peroent. voor Vijf Ponden (tii) per oent. per an num,
3 jsren, indien betaalbaar
na den betaalbaar
halfjaarlijks
op den l êden
Brandassurantie
van iedere soort door de Kolonie,
den Vrijstaat en de Transvaal
dood
...
...
oo. t30 0 0 April en 15den October in elk jaar, &all
zonder verwijl gesloten tegen billijke premiëu.
De t30, indien geëisebt a~8}
de Thesaurie te Kaapstad.
De Rent->,
N.B.-Woonhuizen
Geaasureerd
tegen zeer Lage Prijzen.
een " Kontante
beta.
9 2 0 te worden gechargeerd
aan de Algemeene
rompte Betaling van Vorderingen.
!ing"
zal zijn
Inkomsten
van de Kolonie, zaloploopen
Agenturen opgerigt in al do voorname Steden en Dorpen in de Kolonie en omligOf indien in "Vermindering
op de bedragen der aangenomen Tenders
gende Staten.
."
I 1 3 Th
van lU de datnms of datums waaro lij I\Alr
Voogdijbezigheid
van elke soort ondernomen
tegen Liberale Termen.
van P rem le
.. .
...
Het bedrag van" Kontante Betaling"
esaurie of ten Kantore van een irie en
of " Vermindering"
zal verschillen naar Commissaris inbetaaId worden.
LET OP HET ADRES:den ouderdom
van den Verzekerde,
en
Geen Tender te zijn voor minder dan
eveneens indien de Polis vroeger Toevoe- t104 voor elke tl00 Efekten.
gingen heeft gehad.
Tenderaars moeten in hun Tender op'
geveu ;..,;_
J •• C GIE ,nn.,
J
1 H bed
Seoreteris.
• et
rag vau eftekten waarvoor
getenderd
wordt en de aangeboden
Y. ELDRIDGE, Secretaris.
Kaapstad,
3 Aa~. 1886.
premie, in gesohrifte
zoowel als In
cijfers.
2. Den datum waarop zij bereid zijn
het bedrag van hon Tenders in te
ET suooes dat tot hiertoe gepaard ging met het gebrnik van bovengenoemde
Mebetalen,
of de datums waarop zij
dicijn, heeft deu Eigenaar, den Heer C. H. BOsDBJ:RG, er toe gebragt deselve
voorstellen
dezelve in paaijee te bemeer prominent
voor de aandacht
van het Publiek te brtlllgen;
het werd in vele
h
talen.
gevallen bewezen een zeer krachtig middel te zijn tegen deze soo algemeen heerft
8. De plaats waar zij bereid zijn te
schen,\e ziekte, dié aangeduid wordt door hoofdpijn, kortzigtigheid,
drukking op de
betalen,
hetzij ean de Thesaurie ID
oogen, angst, duizeligheid, gebrek aan geestkracht,
onregelmatigheid
in het bloed, LOUW'S
WALVISCHOLIE
"EMUL.
Kaapstad
of ten Kantore van eec
pijn in de lenden en verstopping.
SION," gebezigd op Vruchten- en
Civielen Commissaris
elders in de
De bijzondere eigenschappen
van dit Poeder om het bloed te verdunnen en een andere Boomen met een Spuit (2 gallons
Kolonie.
vrijen bloedsomloop te bevorderen, om de werking der inge"anden
te prikkelen en tot 1 gallon heet water) is een zekere
De Tenders te worden gerigt aan den
te regelen, en ze te suiveren van slijmerige en scherpe 8toften, nemen de on&ange. verdelging
van de Anstralische
Lnis.
Kontroleur
en Anditeur.Genel"flal,
ge.
name uitwerkseien
w~g en genezen de ziekte.
Het zal ook zeer heilZNm bevonden
Dit Preparaat
wordt algemeen gebruikt
"orden wan,neer het gebruikt wordt als bovengemelde
voorteekenen,
de voorloo- in Californië, en heeft wo ver men weet merkt op den omslall '1 ender i'OOT Gall'
pers van RHUMATISCHE
JICHT
zioh voordoen, en ook bij drukking op de nimmer
gefaald.
Verkrijgbaar
te en vernemenl8 Effekten, en moeten bevatten
en Van, alsook
borst, droo~h~~d, jeuken en chronisc~e
aandoeninge~
van de huid, en bij water· 6d. per gallon, behalve do Blikken; of in den V ollen Voornaam
en mJeteo
zuoht, meer biJaouder wanneer deze m~ onderdruk:te ultwasemlng
voortkomt.
8.gallon kisten (Blikken
inclnis)
tegen het adres van den Tenderaar,
geteekend worden door den Tenderaar of
Ala eell hnismiddal bij verstopping
kan hea veilig w»rden aanbevolen, alsmede 6s, per kist
de Teuderaars,
of hun behoorlijk gemag.
VOOrde behandeling van nitalag bij kindereu.
.
tigden Agent of Agenten.
Volle bijlOnderheden nrreaellen eIken Bottel Prijs 2•. ; per Post 2•. Gd·
De &lgering behondt zich het regt
BDmD DOOR DD KDIGD
lUODA..Ul
,
yoor om eiken Tender.geheel
of gedeel.
"
.'
.
Nieu wemarktatraat
Kaapstad telijk te accepteren of te weigeren.
CheIDIst en Drobg18t, heek van Bree- en Korte
'
Vormeu van Tender zijn verkfl]gJ&&r
marktstraten,
Kaapstad.
álit6"':: .
.
or aanzoek aan de Thenurie,
Kaapstad,
N.B.-Dit geneMmiddel iJ bereid in den 'VOnD Tall een Poeder, zoodat het 1'OOf altijd bn,.
~
loten
Kantore van de Civiele Com miJ •
houden 'Worden. JJOIlder deszelfa eigeu.Iohappen te YOrIiaen; een 1'OOrdeel dat andere
~
.
. &ariseen elders in de Ko:onie.
menpell nie& besitten.
!UID-AFRIKAAN80H
E
Op last,
H. M. H. ORPES,
KONI!fKLIJU
MAILDIBNS1
ABlristent Theeaorier der KolonieDe If Oa..tllJ Mail Packetr'
JlaafMhavpi
.
.
E Stoombooten dezer Linie yllrtrekketl
ftD Kupet.d naar .Londen
OlD deu
UNION LLNIE
aDderen . Woens:iag, .,.ja Madeira en Ply.
KONINKLIJKE MAILDIENS '
. mouth, te Sint Beleaa on AlcencioD u.n
legende op bepaalde h880bentijden.
UNION STOOMBOOTMA.ATSCHAPF'
Sept. l.-B.A W.ARD~
CA8TLE," Kapt. M
'
<BEPERKTl.
P. \\ aBIIT•• ••• St. Helena.D Madeir&.
Sept. 16.- u ROSL tN CASTLE," Kapt. J. C
~IIO'"
,ia U-bon.
te " 0.111.
Mailbooten der Maatschappij vertrel<:
sept. 29.-" lJRUlillOND OASTLE," Kapt. J.
ken Yan Kaapltad
na.ar .EDgel.&nd.
D. J!:J'I'lUA, d. St. Helena, A_DIion Via lIadeira, 0111 deu ax;d6ren WoenJdal,
eD Madeira, " 4 D.ID.
te • UlU' n.m., te St. Helena en AJ(:e1lSl0i
:DIBBC:'I'EVB. •• :
Voor nacht of PUMP nnoejf. !Df'Dai_c~ bijfUI onder u.nleggende.
. (
de ~Dtaur
'Illl de OASTLE MAILBOOT
VOOR ENGELA~
'.:;
A. D. XRYNAUW,
Voorsitter.
MAATSCHAPPIJ (&perkt).
W. BEARLE, Vioe-Voo"Zitter.,
"ATHENIAN,"
Kapt. WARUIGIl, li Sept.,
B. C. :MYBURGH
H. J. Dll WBTJ
ria Madeira alleen.
_
1 B. BUIB8INNX.
Da. ROUX.
'.
.,
.J "MEXICAN,"
Kapt. B.t.II1BRIDGE,
'2~ :'ef·L,
A. VAN DD BUL.
Tja St. Helena en Mad. iJ'&.
.
AV:DllJ"mUB':.
:
GERIKFLIJKE
GEBOUWEN
.. TARTA.R," Kapt. TRAVERó,t) ()c~., yiA
vroeger door den beer MutrlL be•
Madeira alleen.
.

& CO.

•
-----------------------------.."..--

"0.

& BRENNAN,

I

IJ.

EE';i:JG. STEIJTLER

9AA:'I
SEI'Il',JIlJLU
Ur:J:;L In dezo.1.IS."7',
Associatie,VO"r
met de
Rente voor het loopcude Jaar, gen'kend
van 1 Mei li,.
\DL F. bT"DIPER,
Secretaris.
Kaapstad,
6, Kerkplein,

...I

lauden uu ex lf Panda" van
de lolgeude Calcutta Predneren :

40 Balen GUDny Zakken
250 Bossen Rotting
25 Kisten Klapper Olie
20 Kisten Kastoor Olie
00 Vaten Tamarinde
00 Zakken Salpeter
20 Zakken Bome.
Alles te koop tegen de Laagste Prijzen gedurende

Prokureurs :
WALKER

'erdeeliDg van Winsten

PRODUCTEN.

3,000 Zakken Tafel Rijst
300 Zakken Bruine hijst
100 Balen Graanzakken.
2i

SteUenboeoh.

(MUTUAL,)

_

e ChuJer~'eteekeIHlen

falclIUa,

WALKER,

IJE \' E ~ S ,'I~ R Z 1\I, .~R I ~ G

toeoezenaen.

CALCUTTA

ORA VEN, Spitvorken, Schoffels, Pikken, Schoppen, Harken,
HE1N1NODRA.AD,
Heiningstandaar
ds, Spanschroeven,
DAMSOHRAPERS,
Snoeimessen en Scbaren,
ROTSZOUT
voor Vee, Verwen, Olie, Vernissen,
DRAAI/ENDE
WI/NPOMPEN,
Pompen voor diepe en ondiepe Putten,
KOOKKAGOHEL8,
Kagohels voor warmte, ft H.egister"
Vuurhaarden,
fJZEREN
LEDEKANTEN,
met Vier Palen en Halfkap,
Fransche Katel.

IJzerpakhois, 15 Graves'raat, Kaapstad.
GOUVERNEMENTSBERIGT,
No. 624. 1886.

worden op aanvraag postvrii
_;...

TEGEN YER,MINDERDE PRIJZE~:

Ho1l86, Stelleubosca.

Secretaris :
J. HENDERSON

NU AAN

Dese Maatscbappij wordt gevormd met bet doel 0111 te peoepecteeren 0111 Goud en Edele
Met.Jen in de Tranllv .. l en elders, die te Terkrijgen, te bewerken en in het algeIlleen 81'
in te handelen.
Onderlinge Maatschappij
Aanbiedingen van uitmuntenden
Rif Grond en keetbora belangea in Mijllregten
VAN
siju reeds a.an de Direktenren gedaan, die fan oordeel sijn dat de Maatscbappij dadelijk
gevormd 1110et worden.
Een der Direkteuren, de Wel. Ed. Heer WILLIAM HUNT, iemand die veel van Goud!truen in andere landen gesien beeft, heeft. er in toegeetemJ den Grond in kw.tie in
tellong der Maatschappij te gaan besoeken, en allen Grond en belangen die de Maataobap'
pij voornemeDS moge sijn tot de hare te IDAk'tfJ' voor den aankoop er van te ondeescekenTWAALFDE DRIEJ A!RLIJKSCHE
De Direktenreu hebben het verdere voornitzigt dat zij sich ..uUen 'erlekeren ,an de
bul~ 'aD een ".era?tw?Ordelijk en bekwaam heer, thans op de plek, Illet wien eenige b~o.
ner ID commuDloat.e zIJn geweest.
Aanloeken nm AandeeIen op den lJijia.anden vorm kunnes geda.an worden bij; LEDEN
die hunne Winstf'n wensehen
De Standard Bank, Stell~nbo8eh.
veranderd
te hebben in Kontante
Du Stellenboseene Distlikts Bunk.
Ref~hng, of gebezigd voor de perma·
j)e heerere J. S. ~lIARAlS
00., Paarl.
nente
Verminderrng !'Un eer.lere JaarDe heer"n'YOXTGOMERY
WALKER <$- BRENNAN,
Kaapstad,
lijksche Premien door hen betaalbaar,
De heer P. J. BOSN.AN, Stellenbo8ch el.
worden hierbij verzocht schriftelijk
aanDen ::3EORETA. RIS, bij wien vormen van aanzoek verkrijgbaar zijn.
zoek te doen, vóór den 3den OCTOBER

:.

1

BIEDEN

De Standard Bank van Zuid Afrika (Sept). Stellenbosoh.
De Stellenbouobe Qiatrikta Bank (Bept), StelleBboIIch.

Het Hoofdkantoor

86. 88, 90 en 92 Langemarktstraat, Kaapstatl

l io Terrn en van
VerkooplIlg
zullen
sijn Kontant.
De (;ouvernernen tso en
Afslager"kosten
(t eza men twee percent)
zoowel als Ileerenrel;'tcn
en alle kost ..n,
van '1', ansport,
zullen door Jen kooper
worden gedragen.
Ht>t- EtgendoUl zal worden verkocht I
onder hi"! g aan cell g ~r(,srl",oerden pr IJ", ~
vastgesteld on der het 113dll Rer-lemcn t '
van het II[lf.
Voor verelere bij lOnJl'rheJen
vervoege .
men zich ten Kan t or o van dell Opper'
Baljuw, F'ob'l<kc (;ebollwen,
Adderley. i
atrus t, kanpstlid,
of van dell Afslager I
den heer (i. H. MOL!.f R, .j Kasteclatraat.

.JOHN M. BEY~~~i:;:rt:

MONTGOMERY

Uie .~rtlkelen zijn in dllidrlijke Cijfers gemerkt,
tegell I\etto Prijlen, VOOI' COli ta II t.

I

"""

KAAPSTAD.

GEORGE F1NOLA Y & GO"

De Wel.Ed. heer P. J. BOSMAN, Voorzitter der Stellenbossobe Municipaliteit.
II
"WILLIAM
HUNT, Stellenboech.
"
"WILLIAM
A. KRIGE, Stelleubosoh.
"
"
"CHARLES
P. MARAIS,
1'an Ooetsenbarg, Stellenboeoh.

Goedkoopste H4ndelshuil yoor .eubilalr,
""urw.rk,
:E'orceleiu Goed, Aardewerk, Glanrerk,
••••• n·
waren, 1'1~etwareD eD alle andere BulBhou4elltke
BeDood.lgdhedeD.

VERTOONKAMERS
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DIRECTEUREN:
'

BLOEI VA' ZWAVEL,

IJzer- en Hard-ewaren Pakhuizen

W

D, ISAACS & Co

gelf'gfln in het Distrikt
Prieska, voorheen
bevat in de A fdeeli Dg Victorie West,
VelJi::ornebch"p
Korreeber~pn,
zijnde Het
Lot Xo. I,GIO, gPtluamd NAXGA, groot
16,27;) Morgcn en 50 Vierkaute Hoeden.
als per Transport
gemankt
ten gunste
van den gt'zpgden
JAC'ODL'S JOHANN!!!!
JEOB', op deu l Sden )Iei 1881.
Dit EigeGJorn is omtreut
30 mijlen
van bet lJorp Prieska, en is l'en van de
beste Plaatsen in het Distrikt. Het beeft
eeu Rivier L on t van omtrent
10 mijlen.
Er is een klein I\"ooubllis met een goeden
Put in de uubijheid.
L'e WeiJe is uitmurter«l
voor Knapscho
Schapen
en
Bokken.

tot 12 duim

IN T GROOT EN KLEIN.

AARVAN 4.,000 Aandeeien DUaan het Publiek wordeD aangebodep. SII, per Aan~eel
betaal baal' op a&n'Wekj Se. per Aandeel drie maanden ua toekenDInlt. en de overige
l Os., iudien n001ig, na kenniagning
van minsten drie maandeu ,oor elke Sa. daarnn.

TAPI.JT:£:N-AxmiD.ter,
Bnullel.ch., 'l"avtjtwerk, .. 144.rmiDsteJ'1ep." 4e laat.te Dl04e. eD Kleuren.

Stuk
Eeuwigdurende
Erfpacht Grond,

BBAIBBAI'S

K&pitaal, £5,000, in 5,000 Aandeeien van £1 Btg, ieder,

D. ISAACS & CO.
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D. ISAACS & CO.

1886,

Z

'. Zeker

venchlU.n4.

J.I:D~K.A!I!T~!IJ-ODv{'!rgeutkelijk

AL worden verkocht
per Publieke
Veiling aan den Hoogsten
Bieder,
voor den Opper-Baljuw,
in front van zijn
Kantoor, Publieke Gebouwen,
AdderleylItraat, Kaapstad,

.o,.,!

D. ISAACS &

LAGE

TE KOOP AAN TEGEN

LOODD PUPU,
I wt 2 dDim
GBBLA.GBII UZ&IP PUPBN, t tot 2 duim
O&OO'RII PUPEN, tot duim, AA.RD •• PIJPBN

EN

Veft.AlK.

I.f en Substantl •• l.

SJ.A.A:I'''A'_-=.
SI:'I'S-Van
:l'atronea.

DONDEHDAG,
9 SEPTEMBER

SB-rS- ....

•• n St.ra,.

BIEDT

OPBlI GOUD MIJl'

D. ISAACS & CO.

Zake tusschen
,JURS
ALEXANDER
TaWAITS, Eisoher,
t'mus JACOBUil
JOHANNIS JACOBS,Verweerder,

OP

voor het geld in de

D. iSAACS & Co
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