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Te worden GertgiMeerd onder dt Wet op Beperkte Vera'1twoordtlijliheid.

LAN GEVLEI , Distrikt

Ondergeteekeuele,
behoorlijk ~
Jut sijneIe door de IDCamoe
TeetameDtaire iD deu Boedel 'I'&Il wiilea
deu heer ABlLuuJ( JOIU.D .. UJI Zm...
P.H.S. soon, aal publiek yerkoopea,

die

2. 8EPTBJlBIB

Olaawillian .

In Vijftien

TE 9URE

AAN KLAPMUTS STATIE.

KAPIT AAL; £15,000,
Duizend Aandeeien van Een P~nd Sterling

elk.

Paarl,

9 Sept.

I.

OP VRIJDAG,

in

sijn,

PUBLIEK VERKOCHT WORDEN

PDOLD.

des tWNllIddag,.
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'
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OP WOBNS AG, lIS DEZER,

afd. Paarl.

D([I)v~ph(lt,

v~~lAIS & CO..
PMUT8,

ZULLEN
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NO.

DE MILLWOOD

8'fI.

trBuEIiE

J886.

OHE

, TruI11111aat~chQppij.

bf'/li·l""",r'Ulli~

~in.

VOLKSVRIEND.

V;"M~

b

GEL U KWA ARTS,

N. M. LOUW.
188G.

BOVER OLIFANTS

&lVIIR,

g,SOO waarvan nu het publiek worden aangeboden, worde~e
de o~erige .genomen
J. B. MARAIS 4' 00, Ajillagm.
I. L\:-TGGl-,D.-De
Kostbare Wijn .
DISTRICT CLAlfWILLIAJ(,
door de Verkoopera in gedeeltelijke Betaling, tezamen met t2,Ooo In Koatausen.
~:a"t, "lll,!t-r,II's
VallfY"
gelegen
als
DB OtrDUVOLGIQO.
leren,
berlar.t mét
een nitgezochten
II' 'O£fia,u van omtrent
60,000 stokken,
,es'e ~rul tl' 'l" scheiuenheid
Vrncbtboo.
Twee Shillings an Six Pence per Aandeel betaalbaar bi.i. I\&nz~~~.
:::tn.'[lfDllt'n.
~U EIkenboomen,
uitm n n,
Twee Sbillingl tn Zee Penoe per Aandeel betaalbaar bl] hewl]zlDg.
'"
E Ondergeteekenden,
begunstIgd
met orders Vbn de Executeuren
in den
:cnién TUlngronu eu \Veilanu met volop
Twee Shillings en Zee Pence per Aandeel bElta'llbnr een mHnd na toewIJzln!f:
8 Extra Rij. en KarpaardeD
Boedel
van
wijlen
den
Wel·
Edelen
heer
GlDlON
'AN
Zm.,
sullen,
voor
rekeW,kr, Ut' c-bouweo
bestaan uit ruim
T"ee Shillings en zee Pence per Aandeel' betsalbsee twee maanden na toewIJ75
• Jon~ PlI&rden, 2 to~ 8 j.reu oud
ning van voormelden Boedel, publiek verkoopen
\\',:,Qonu s, \Y'JlJkeluer, Wagenhnis,
Stal.
1 Goedgeteelde Heugst, " Mem..,
zin".
h ·l"k k
.
.
,n en Je I'(,wIge bedienden
veri rekken,
Van verdere oproepingen in gelijke bedragen zal be OOI IJ
ennlllgevlDg ge·
21 Slagtouen
(extra Tet)
I. cs in :;Otde orde,
achiedeu, maar men gelooft niet dat er meer daa 158. per .Aandeel zal worden op' 155
2 Jonge do., 1 en 2 jaren oud
I
LU~(jOJ:;D.-Als
Stnkvaton,
Kuipen,
DH VOLGENDE
geroepen.
1 Afrikander Bul (goed ru)
Ld:l\m, Okshoofden , Pijpen,
Trap.,
58 AanteelbeeeteD
(van goed melk.
I.'Lc1t:·
UrulTenbalies, Emmers,Vloot .
ge.,end ru)
65
:';.
KrROl[],
Trechters,
Brandewijn.
DIRIKTIURU
TOT DEZELVE; BEHOORENDE. NAlt:
107 Bokken,
67 Schapen (in goed.
id.:,; k'Jl'J"eo, do., 1 Wagen, 2 Kar.
Te worden gekozen door de Deelhebbers
van de Maatachappij
bij de toewijzing
oonditie)
'"s,l \'ut"rmaChlOe, 1 Kleimolen,
Stel.
20 Varkens.
!ad:tF. fn "r_utr .loo;, derlj!l('rt"'t'dMba~,
OURATO~IB. pro. tem.
PGEMELDE
Ossen,
Schapen
en
; r'aann n, I Koe,
a' ker.s, Je gewone
BOERDERIJGEREIDSCIIA.P :
, Bokken, te worden opgebragt
door
,~"cbt: J""bf:ld
U U israad,
12 Il'ggers
WelEd. Heer H. K. TBIDOOL!).
WelEd. Heer W. E. MooRl.
2 Kapwagena, I Wagan op Veeren
den
heer
KHPOHL,
uit
Namaqnaland,
sal',1' 'ë rt stunt
TaD Jen laat s t en l)()gtlt,
De Plaats
"WELBEDACHTl"
gelegen
in het District
van Piketberg,
1 Kar (afslaan Kap, op Veeren)
len PUBLIEK
VERKOCHT
WORDEN
BANKIERS.
1:Z, eel.
nde 1,196 Morgen en 480 Qna~raat Hoeden.
De Plaats ia wel bebouwd, rij.
1 Sohotache Kar, 1 Wlgen, 2 Spu.
ik voorzien van water, Tuinen eb Boomgaarden.
Als Vee· en Zaaiplaats
i.
nen Voortuigen
BO~US ! BONUS II
. KAAP DE GOEOE HOOP BANK.
de lve onovertrefbaar.
De omtrek.l waarin zij gelegen
is, ia schilderachtig,
en
1 Paar Aohtertnigen,
1 Stel (')
J 1 Dt v ILLI ERS, A, P ZN"
han
lateties zijn binnen onmiddelujk
bereik.
Aanzoek om Aandeeien te worden gedaan bij
Kartlligen
Eenig Curator,
2 Spannen Jukken
met S~roppeu,
.ANDREW STEWART,
: "sri, rj :'ept. 1886.
OW Os.riemen
16 SEPTEMBER liNST.
3 Dubbele-voor
(Ransome) PIOePO
52, St. Georgestraat,
A.gent voor de Verkoopers.
De
ts " GOERGAPE"
alla~ "VALSCHKUIL,"
gelegen aan de Verlo.
Zij zijn de t l.ndaoht van Slagtera
6 Enkele do. Ploegen.
renvlei, DistrI'~t Piketberg,
is 1,019 Morgen 321 Quadraat Roeden in nitgeatrekt.
--------- _._ ---~-waardig.
heid vcoraien va
'
eboujren, Stallen,
K raleu, Trapvloerea,
enz., ens.,
PAA.hLSCHE
VERDER:
Paarl,9
Sept. 1886.
rijk:,ijk voorzien van water en oor
~ trale ligging n.itmnntend voor ~o~li- il /.i"III,wll'"
Tnutmaa/schappij
IS
Leggera
Wijn, 1 Anker Braad..
ell Handelsbezigheid
geschikt, zijnd~ er in vroegere Jaren UI'
A
~g~e~d
J.
&
wijn
gedreven.
Men beweert ook dat er Glond gevonden wordt; in ieder geval, 't iá weT... ,,_T),,<on Maaucha
ij is opgerigt met het doel om in het .be~it te k?man van het
i Legger Azijn, 1 Paardemolen
bekend dat er een schat in den akker Is, die slechts naar behooren ontgind
moet
. ~
p~,.
.1" eene nitgeatrektheid
no T'IVlntlg alluviale en kwarta
•
•
700 Voeteu C,orlerhont Planken.
worden om den ijverigeu ondtlrnemer
te beloenen.
e18'endom,vertegenwoorulg
..".
•
_ ,~ ....~
~"" QIHRLI'S F. OS.BOINI, te zamen
VAX
Goudhoudende
Claims, in banden, ondër hcen '''f~..'~-" , ft...~lijn zoo&ls nno
__
Huisraad, Kelder eD SmiclagereecllCh&p,
met (12) Twaaff Claim's kwarts on alluvi8'1.l buiten OSI:>B"I')8
-i...;~.bQ"W!"'..s~ CII' • - , ."
, _'~"'l
Boedels
va.n
BI TU.DE DI
getoond
in de aangehechte
schetsteekening
en om verder dezelve te t" --I~".i
Te Ouduboo ~'- ~,.. 'f' .. ' ~ Il,""
•
.
.>a"lP8U
van
een
st....
awanl
.ar..,
1.lloD'"
2 Kleederkaaten.
6 Kalels, 1 sofa
TH
I
•
teeren en exploiteeren
om WlOst.
t'HILlY'hJbri'}ge,
waarin goud wo n.._
I· J /~6 Aandeel in de eeuwigdcil'ende
Erfpaohtplaats
"AAN
OLIF AN7S~ Ledekanten
(met Bedden kona.
De Verkoopers cederen alle regt, aanspraak en belangen ?,nder w~lke gemelde
CULES en STEPNA Nus';tI1h9l'RW!.~wel
'--'.).
RIVIEH,"
groot
in haar gebeel !4'P'1l Mor~elJ, [j(i3 Quadraat Roeden.
C i ml gehouden worden van de Regering,
tezamen met de
Plant,
Gebouwen,
BOT
-f)L. WEEwno.m l1\:1Vuu .... ·
Gereedsebeppee,
Slui.en, Wat.er en andere d..'\rto~ beboorenda
regt~n.
,
ILL
II. 1/112 Aandeel in de Plaats"
~AROOVLAK:Tl<J,"
metende 8,531 Morgen,
Iti Quadraat
Roeden.
8 Aanzottafels, 1 XJeedtatel
Het eigendom ia in het midden der Knysna ~llI"ood
Goud~:-lden.
UI'. beVl'~.
r..,- DEN U.SOLVFNTEN
BOEDEL VAN
3 andere do., I Ronde do.
De claims die
III. I/II ~Aandeel in de Pillats ~ KONAGNASBE<:RG," groot 3,000 Morgen. digend onderzoek is gebleken dat er zware allUViale d -posite siju.
HERMA NUS FRilCOIS
BEhotrLES
ondergeteekenden zullen
FAAS1N,
S Wasch do., I dos. Stoelen
IV. ! 56 Aandeel in de Plaats·, KLIPHEUVEL,"
groot 5,957 Morgen, 393 DU bewerkt worden ortmiddelijk beneden OSIOIINII'Hgrond hebben over een half ons
) Harmonium,
2 Haïll.Klokken
Quadraat Hoeden.
i
per dag opgeleverd door eenfoudige
hand slnisen, en die er boven wel 18 d"ts per
2 Vaten (2 Legger). 6 Halfamea
vierkante yard",.,er
d».,_geheele plek onder bew~rk~ng.
Bijna ~e ~eh~.le sectie is
V. 1172 Aandeel in de Plaats "iKALIKAMMA,"
metende 17,694 Morgen,
te
2 Do. (1 do)., 8 K.upW_
Daar de voorraad water overvl~~lg
18 kan. m~hlnerle
bijzonder ge20
508 Qnadraat Hoedfln. Voornoemde A~ndeelen vereisohen geene aanbeveling,
daar open grond.
TE
20 Do. (ha!f do) .. 1 lJrMg Va'
makkelijk
opgerigt worden en er gemak~ehJk
"oruahu,g
voor andere ml'"t.
een iegelijk met dezelve bekend VBn d~rzel,er onuitsprekelijke
waarde bewu.t i".
CI.ulIdcJeli'Jkna aB'Jop van de verkooping
I Brandewijnketel
(2 Halfaam)
schappij of delvers tt'gen winstgevende
prijzen o~d~r::o,?en wonlen.
in de o Illsolventen
Boedel van Jozua
De
gemiddelde
wijdte
van"
wash
dut"
aan
belde
zll.en
van
den
atr~m
mag
BMIDBGEREEDBOH.AP: - 'sooaIa,
I'. PER0LU
genomen worden all 75 yards.
De toewijzing is 1,000 yards la~gs de, kreek, dus
Blaaabalg,
Aambeeld,
Halllera, Tangen,
1. L\STGOED
-De
Kostbare
Wijn1,0,00 bij ISO gelijk ~n 150,00 vierkante
yards ala de beschikbara
W88C~
op
ens., enz.
Uóts " Schoougezigt,"
gelegen aan den
18 September aanst"
250 Beesten, waaronder 60 Vette Slagtossen
01BOIlNI'S eigend"lm, dat tegen 3 dwts £90,000
zon opleveren,
Deze raming IS
Het gewone
IUIIOrtiment Kenken eD
r ,'I van Du Tvit's Kloof, beplant met eell
500 Schapen en Bokken
TEN Il URE.
gebaseerd op zorgvuldige berekeningen,
en is eerder beneden dan boven de "ezeu.
Di.pens Gel eedachap.
::'sl]en WIJdgaard
van circa 50,000
20 Merriea in volle dragt.
Iijke hoeveelheid allnriaal Goud op den grond.
'.
,
Kn "at nog verder ten dage der Ver.
I. De Plaats WELGEVONDEN,
!:ckken, en een menigte V ruch tboomen
) 0 Jonge Hengaten, waaronder egale paren
Deze grond is ongetwijfeld de sleutel van de Gondri lden en 10 het midden der
kooping zal worden voorgebragt.
in
de
Afdeeling
Oudtshoorn,
Veldl i is er nrtro uutead
toinland en VeelO Ezels
kWlutsri1fen i zij vertoémen zich op ~e opervl,akte ~,an ~Ile kanten en d wa~ en door.
'"ue met volop Water,
De geban wen
kornetschap Cango, groot 1,872 Ren Ruim Crediet ml g~"en
en
25 Struisvogels
heen in versohillende lijnen, AI de riffen" dippen, ZUidwaarts en deze D,ltgestrekt.
~e,alten W oouhuis, Wijnkelder,
Stallen
Morgen.
goede
Ververachinlen
zullen
tierheid heeft de "dip"
of onderleg
van al de RdIen, vooral CoJRTN "Ya, over de
I Opregte Bul, " DE LEEUW van VLAANDEREN."
1: de noodige bedienden
vertrekken.
geheeIe uitgestrektheid
der Con~S8ie.
~Is I mtoonsnda
de groote permanen~e
schaft worden;
Een iegelijk met de Stoeterij
VBn den overledeue
bekend
II. De Plaats
VOGELFON·
Il, LOSGOEIJ.-StnkvllteD,
Knipen,
waarde getuigenis knnnen geven.
zal van derzei ver waarde van dezen Grond, is het feIt dat hl] den onderleg (underlay)
v~n al de R~~- TEl N, gelegen als
boven,
groot
r:peo, Okshoofden,
HalLmen,
Trap-,
D. I. A. VAN lUL,
fen vangt behalve die welke te vool'lChijn komen op de oppervlakte
lets nn bi]'
1
622 llorgen.
(IQcj, r· én DruIvenbalies,
Vloot jel, Kra.
BOERDERIJ
WERKTUIGEN.
Afalager.
zonder oolang en waarde
.
Jen, Trechters,
Brandewijnketela,
Clanwilliam,
3 Wagens,
2 Bakkarren,
2 Dogkarren
op Veeren, 4 Dubbele· Voor Ploegen
III. De Plaats WILDEHON·
B.ux'1 Rif loopt door den Grond. Zes .pikkels Goud per bak zijn verkregen
WageD, ,1 Kapkar,
lOpen do" Boerde• September 1886.
"Ransoms,"
3 Enkele do., 2 Spannen
Tnigen, 1 lot Cederplankeu,
3 Dnbbelloop
door het eenvondig te verbrijzelen
met een hamer en w~ohen.
De heer BUN DEKLOOF,
gelegen als boven,
1;gereedechapl 2 Paarden, 2 Ezels,Wljn
Geweren, 4 Zadels, Zwingels, Jukken, Riemen, S~roppen, Trektouwen,
GraTen,
heO<!ftook een 800rtgelijk bewijl van de goudhondende
elgensohappen
er van ver. groot 1,256 Morgen.
et 13rancltwlJu en de gewone ver8cbei.
Schoppen, enz., enz.
kregen (vide zijn RapprtJ.
.
Als de Plaat.sen niet verkocht wor~~oheld HIlIsraad, enz" enz.
De andere twee groote Riffen ~ w~rs door ~et ml~.den van den grond loopende
den
zal de Huur er van te Koop
hebben kwarts dat er prachtig
~ltZltlt, ~~eclee gehJk aan dat van NOPIH en
J J, [OE: VILLIERS,
.t, P,ZN.,
".
worden aangeboden.
9 Aanzettaleis,
10Cederhouten
Waaoh· en Kleedtafels,
6 IJzeren Ledekan· I COUllntlY.
Aan hun waarde kan niet getWijfeld worden, daar GOlld kan. g~wu:
Eenlg. Curator.
ten met Vedere. Bedden, Mahoniehou~n
en alldere Kleederkaaten,
Stoelen, Sofas achen worden uit elke .Ioot die van en d~r hen loopt, en welk Goud nooit 10 die
1'.l1 II.
VERDER zal worden verkocht
Paal I, 6 Sept, l6e6.
eu Rustbanken,
een pracbtige PiaIlo, 3: HUIsklokken,
5 Zilveren Horologee, Glas. sloten zou knnnen zijn gekomen als het DIet de opbrengat van deze Riffen "as.
het Losgoed, bestaande uit Huis.
en Aardewerk, een Echt Chinee8cb Viqner Herviea, een do. Ontbijt, een do. Thee,
~ FRED l'fo·.\T7. cl Co., Af<lagen
Provisie Kasten,
Bakkisten,
Me886n, Vorken, Lepels, te veel om te melden.
raad,
Tabak, enz.
Kas,'stad,
11 September 1886.
In den IUlObeo&en Boed.l Tau Joal( FlWIDe Verkooping
zal op de welbekl'nde
en gastvrije
Plaats"
Lang8vlei"
plaate
l'AAHLSCHE
WM. F. STAMPER,
c.. KDKIII:.
vinden en door den heer ~l1ILE H. vA¥ NOOHDEN peraoonlijk gehonden worden.
Eenig Cnrator D. H. en SO J. &nu.
1
tlln,I'''_'\U'I"I'','
en Tru8tmaal~chapp.ij.
AAN VERVERSCHINGEN
ZAL HEr NIET ONTBREKEN,
EVENMIN
AAN
WM. F. STAMPER,
BQNUS.
H. Leeraren~Ouderlingen
nll.n
PAUL NEL,
Ol{OOTE
• gedur8Dde de sittiu, der S1n~e 000 In Zake tn8lOhen den Aalistent
Thesan.
R. A. McINTYRE,
TI 11 Vu.
Termen V80Dbetaling
znllen zeer gerieflijk en ten genoege
van Koop8M1 i'S'
&eer aaogenaam
verblijf vinden lO b~t
rier der Kolonit', Eischer,
en Eu.u
maakt wordeu.
Gez. Curatoren
P. R. Bonu.
PriTaal 1,gi8lhuill nn den Hoor eu .MeJ.
LouRENa KunB,
Verweerder.
E Ondergeteekenden, behoorlijk
Kaapstad,
1 Sept. 1886.
AKOB, in de S~raud.trut,
No. 20, dat In de

Goud, Zilver, Diamanten, Steen,tolen: Beesten
en Scliapenvleesch.

IJfneude Hane eo Losgoed.

J ')

LBVElfD& HAVI.

E.xtra Vette Slagtossen
Extra Vette Namaqua
Schapen
,
Extra Vette Kapater
Bokken.

Op Woensdag, 6 October aanst.,
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VASTE EN LOSSE GOEDEREN,

['0

GOEDEREN

I. WE1,.BEDACHT.

O

I

Te Klaemuts Statie,

OP

II GdERGAPE.

pT

---- --_._--PROSPECTUS.

'I(

I'L'LLIEhE rERhOOPIY,]

Z S.AMARAIS
A SSOGo.,Cl'Afslagers.
ati e •

I

hste eli losse Goe~el'ell,

III.

OLJFj~'rSnIVI~R
PL.tATSEN, IS HET .
DISTRI K'I' ,'.~N CLAN" ILIJ.tM

1~
..

PIlhad.

i

DE

Per Publieke Veiling

Sept. a.s.,

CD Maandag,

DONDERDAG,

Welgevonden,

Cango,
OP ZA'rURDAG,

LOSSE dOEDEREN.
LEVENDE

Koop aanbieden

HAVE:

z.

H U IS R A A D :

A. ASSOCIATI~.

PUBLIEKE

VERKOOPING

HUIS EN LOSGOED,

De Aanstaand

H

P[BLIEKE VERKOOPIKG
T~ ..

DE)!

Geheelen ,'oorraad,
f,''\DUi

DS Jl!SSTE R F:SER VE,

AL\ DE P.tARl"
I: drn Insolventen
J"IlA,~NE'

DE

Boedel
VILl.ltlt8,

van

J.lCOBUl!

JACOBUS

zn.,

22 SEPT. AANST,
a MorgeflB. ten la ure precies. aan de
Pakhuuen
van den Insolvent.
dt'u gl'lJeelen Stock WINKEL.
IJ(JEUt;HE~,
te veel om te om.
;cb-:;v .. n. Toonbanken,
Hakke",
alsooi:
''0 1 l\ ar CD 20 A aodeelen
in de
'~r scha Bank, nnz" enz.
, U,;, ~ veLO kans om zich van goed.
'cvp Il··'cd te ,oorzien .
J F Il. PEROLD
,
J J UI VILLHRS,
A;P, zn"
Gez, (oratoren,
,\

\_

p'"
'

.J g, MARAIS & Co., Afillagere.
-.

lt

,
-_
IS OBS epn frr~8che en wel·
~h(h8pene
zoon geboren.
,.JOHA~ H, ENSLIN, V.DM"
ti Jo:. Il ESSLI~,
geb. HH'.IIA ..\'.

t.IIL:"

\ :1,11,

U \

.~.I

Ulll ::!:!8teo Aug, 1ê8ti.

Vendn

Kamers,

28 Strandstraat,

16 Augustus

Z• A • ASSOCIATIE.

PUBLIEKE VERKOOPING

OP \\TOENSDAG,
V

T

,'AN NÓORDEN l DE VILLIERS.
1886.

Traaa,aallChe
,eldeD.

801d·

Lf
.1.

VAN VERHUIZING.

W

AKKERENDAM,
OP ZATURDAG

I

SEL \VYN CHAMBERS,

WM. F. STAMPER,
Eenig Curator
t
d V LI'
N 6
•
J{RRpsta,
\en:pelD,
o. ,
9 Rept. '81.6.

ST. GEORG.ESt.R.llT,

G. P, VAM ZIJL.

At.ua,er.

KilsT DR III:IU.

SAUL SOLOMON & CO"

KUPifd:

AANSP~I;IER. ENZ,

-

DBGlUPENISSEK
'aaogeeo_n,
DoodLijkkoeta eo RoawkOIItaeo gereed, in duo koriá marujken tijd .. ~

il kia&eD,

CIea

W~~£tJ,&..,.w.

1886,

27 SEPT. 1886,
TEN

11

'

URE
,

VAN

h

99 Sc apen,
JOHN.

,

W

agen en

Ka

r.

J. GRAHAM,
Opperbaljuw.

Kantoor Van det. OpperbaIjD1f,
10 Septelllber lB86,

A r\ 'I'M. M. D!i; \V Il 'f,
AROH;Tl0T,

E.NZ.

KAt&4oor, OB}!:rYI!j!:i~ GAlJuU WEA-,

-LUllW.

NEL,

.Aflllag{!f.

-WEDRENNEN

I

Lentebijeenkomst
Vil

DI

Zuid-Afrikaansche

Turf

gelast, zullen per Publieke
Veiling te koop aanbieden, op boven.
g ·melden datum,
Zeker Woonhuis, onder Plat Dak.
gelegen in de St. Janstraat,
O. 17,
bevattende Vier Kamers, Kombuis,
Groote Achterplaats, en andere ge.
makken ; alsook, Twee IJr.eren
Ledekanten, een Waschtafel, een
Schaal en' eeD Worstmachine.

Bonus ..al gegeven worden.
J. W. s. LANGERMAN, }
Ges.

TE KENILWORTH,KAAPSTAD,

!lOp
EN TE KLIPPLAATS,
M A AND AG

I

PAUL

CLUB

TEN 11 URE,
TA!! HIT VOLIJINDI, IU.K.:-

2,700 Schapen, Bokken en Lam.
meren.

IS VERHUISD,

J. S. HOOGENDOORN,

25 SEPTEMBER

I

FRED. CHAS. PIEHS,

Bonus lal gegeven worden.

D

I

onmiddelijke uabijheid van bet S~rweg'l
IN
Executie van Gewijsde
van het
.tation gelellen is, en omtrent twee mlDuten
Hoog Geregtahof
in de boTenge.
loopeD' T~U ~~ Groote Kerk.
melde Zaak zal verkooping
worden geAlle b1llseh,lre gemakkeu wordeo gewaar- h d
te'
. Slaapvett"! kk eo en Sob OODe 00 en
borfd. laobtlle
Bedden, en eeue goede Tafel met g~e
~.
diening. ....en lIBl er &fne lI&ngeDarne lit·
kamer en ook eliDe rookkamer TiDden. Op
.
nieadelijkbeid en &tt lOtie, die Diet. sal nalaIN HET GEZEGDE DISTRICT,
bn dat tot nnaDgenaming
del' gut3n kaD
.trekkeD, kan worden gerflkend.
Daarbij
,.,

LOGIES

K ENNlfGEVING

OP AlAANDAG, 20 DEZER

I

IERBIJ
gt'achiedt
kenni"gevin~
dat de Ondergeteekende
bereid II
Handteekenigen
op Procnraties
voor het komt nog dat de prijseu billijk zijD.
Doet vroegtijdig aaDJloekbij de eivenaar8,
In den Insolventen
Boedel van J.lCOBUS koopen en Verkoopen
vaD Claima in ..
JOHANNI6
FRANyoIS
Kalll:L, van hilt Transvaal, te attesteren.
Ma. eo Mu. AMOS,
Krachtenl eeDa
Distrikt
Robertson,
No. ZO, StraQdstraat, K8.t.petad.
resolutie
van den Volksrud,
zijn alle
N.B·_Lne
badkamer en p~Dte '11'.0.'. op
Op Donderdag, 23 Sept. 1886, Procuraties niet door een Notaris Publiek
geattesteerd,
onwettig.
de plek
_.
TI la UR! V,M.,
.
ZAL
WORDEN
VERKOCHT
op de
J. G. DI KOCK,
Prokurenr
en
Notaris.
Plaats MIDDELVOETPAD,
.Ko. 46, St. George.straat
1. Zeker gedeelte van de eeuwigdu·
(Tegenover Ht. George's Hotel).
rende Erfpachtplaats
bekend als" MID·
ORDT
gevraagd in eeue respec·
DELVOETPA
0,"
~root 490 Morgen,
tabele familie in de ~tad, door
golt'gen in de Afdeeling Robertson,
.
een PR~~IKANT,
die" de. r Synode
2. Zeker Half Part
of Aandeel
ln
wen acht bl] te ",onen.-HIJ
wil er voor.
zeker
Stuk
e£nwigdnrende
Erfpachtbetalen, maar niet zoo veel all de " Boardgrond
bekend
als
GEV~LKRAN~,
ing Houl88"
"illen.~Dofj
aanzoek pel'
groot 176 morgen, gelegen In de AfdeeBrief den prijs per dag meldende, onling Robertson/Veldkornetschap
Achter
Procureur, Notaris en .Transportbezorger,
der Ádrea A. R, Boekwinkel
van den
Cogmansk loof.
heer Rou
Adderleyairaat.
S. Het Losgoed behoorende aan boven'
,
NliB
! gemelden Boedel.

Vaste eli Losse Goedel·en.

-

District Calvinia.

Synode.

WAl. F. STAMPER.
Kaapatad, 1 Sept. 1886.

Op Maandag eu Diugstlug,
27 en 28 SEPTEMBER.

I~S(UIJfiNGIN
,'tOI ULI!
B!lUilt!PS SLUITEN H: II UUI,
Jti~ND.\G,~3 SI"t:III!I.

,r

Leden van de Turf en Jockey
Clubs (die nu vereenigd zijn) zullen
hun kaartjes ontvangen
nIs hun
jaarlijksche subscriptie opbetaald is.
,. J. lUW rON, U••• ~e..

Bet Kasteel.
V

---

gtunHJGBAAR
bij dd Onde.g&.
toekenden
S Pene<! i L1TOGRA.
PHISCHL
AFBl!:ELIJ11'oGEN
VAN
'Dli.T ....At'fK,.:L
ng GO.lWE HOOP.

a

a.hOF.t4lya.A RlGTKB.

CaratoN n

H. Jones tf Co., Ajslager'"

ti

IERBIJ
gelchiedt
kenDiagevipg
dat ik voornemen.
ben aansoek te
doen ten Resident Magi.tra.
Roye, op
WOENSDAG,
29 LJEZER, om de
plaatsing van mijD Bo~tle Stóre Tan 2
Strandlltraat,
naar 10 Aapelinptnat.

v_..

W. D. HOSea.
Kaapstad,

IS September

1886.

Dé Ondergeteekende
7

AN plao sijude zij.e wODing MIl·
t:OMEHSI!.'f W&rJT STR.UW na
de
te letten is genepn lliaarToor
TENDERS
te ontvaugen.
De Gt:boawen, W uonhaia, ~t.1 eD "' ...
ge(lLois zijn in het afg.loop~ne
jaar op
Dieuw gert pareerd en d" Alt:ubtll. n &ijll
.Ilea iD buboor!ijke orde.

\

wd

liW ..... bQ'1, 11 ~

li. G. GRJmIT,

1886.

<.

s . THE

D. EXECU'TËURS'KAMER.
In den Boedel

'

BELANGRIJKE

PUBLIEKE
DE:

ANDREAS

I

VERKOOPING.

'"

21 OC'rOBER
TER

OP

DO ~I DL: R DAG,

'

UITKIJK,"

II

LIST~:IeT

23 SEPTEMBER

BEGINNENDE TEN 9 URE 'S MORGENSPRECIES,

1,000 Afrikaner
Hamels, bekwaam
voor den Slager
,
2,000 Afrikaner Aanteelschapen
30 Geleerde I'u.irden
20 Jonge
Ju.
waaronder
. eg,lle paren zijn
60 Merries eli Veulens
1 Extra
l Ie ns st ., Hermot "
(gekost .L10Ó)
I
I'

,.

LEVENDE

HA VE .

(nieuw)
1 F'narden I lo.
I 1\ apkar op V l'eren
1 Upen
dij,
60 Mudden

I

Koorn

3 Ploegen
1 ljoward E!?ge
1 t:1':.l.n Nieuwe Tuigen
2 Llu. ILdfolijt
do.

4 Jonge Ezels
lOpregte
Ezelhengst
12 Groote Ossen
12 JOlJge do.
50 Aanteelbeesten
4 Paar Bropi Struisvogels
25 Anders
do.
7 Varkens.

HAVE:

BOERDERIJGEREEDSOHAP:
3 .Span Wagentuigen,
met Zwingels,
wasrouder een span geheel nienw
4. Paa~ KartnigeD, wuronder een paar

3 Span Zwingels
.
1 Span J ukken,
Riemen
Strop en
i
25 Cederhouten
Planken
1 Blaasbalg en Aarhbeeld
1 Kruiwagen
30 V el Knapzakke~
4 Koevoeten
.
2 Geweren,

lilT

Ruim Crediet eD VenersehiDgeD 'olop.
Sutherland,

4 Augustus

~UID-AFRIKAANSCfjH

KONINKLIJK E MAlLDIi!NJ'J'

~

,
,

'J(..
'

l~

)
\

:~t

'l>"
~ ,i, '
,}

KAPI1'AAL;
£;30,000, in 30,000 &ndeelen
vlln £1 pBr .tnk;
15,000 waar·
vao OD het Publiek
worden aangeboden,
zijnde hot saldo genomen
door de
Verkoopers in gedeeltolijke
betnliog van het eigendom.
Uitl'f'iking
v..~ .16,000
Aandeelen, betaalbaar al. volgt :-2s. 6d. bij Applikatie, 55. bij de toewllamg, 5a.
een mll\nd nl' de t Jewijzing, 7s. 6d. aaIdo drie maanden na toewij.ing.

PROVISIONELE

DIREKTEUREN,

De beer W. KAY Oow.
De heer J. C. RnllR
"
O. A. CILlIERS (ten
Eigenaars)
BANKIERS

behoeve der
:-01

loe heer EDWIl!IBuy
"
HORT NOUKSI.

STANDAaDlJAn:

VAli ZUID

AFBIlU.

PROKUREUR
:-De WelEd. h68r H. fJALDIBWOOD.
SECRETARISSEN
pro tem :-Oe heereo SIllP801l &; SCBAPPIJlT.

L.-._
-nz

DOEL VAN DE MAATSCHAPPIJ.

.
Is on be hns\. b aar, zijnde een notalieele pacht van d en eIgenaar,
pracbti80h eenwig.
4';lrend; de mijnregten daarop zijn geproteeteerd door een Gonvernements
Mijn.
pacbtbrief,
welke pacbt behoorlijk geregistreerd
is in het Gonvemement8
Registrati!>kantoor, en voortdunrt
tot des hnurdera
of verkoopers
regten onder hnn
kontrakt met de eigenaars ten einde loopen.
..

OPGAAF

v AN

WERK REEDS OP HET EIGENDOM VERRIGT.

Diepte Vltn Rif van de oppervlakte
Daar hoofdgang, acbt'en.aerentig
(78) 'roet.
Lengte van hoofdgang naar het westen langs het rif, t"ee honderd en drie

(208) voe~

Lengte vao gang van opper'rlakte
openende tot "aar mon bij het rif komt,
negen~en.negentig
(99) voet.
.Afstand van het oosteinde opeDende naar het westeinde~opeuen
van bet rif,
ze. hODderd en vier.en·zeventig
(674) voet.
Afstand
van nitbaalgang
uegenti~D (319) voet.

naar

het

ooateinde

(geopend),

Afstand
van Ditbaalgang naar het westeinde
(geopeod).
Bn-vijftig (355) voet.
Lt-ngr.e vaD hoofd "raoe"
van da~-vat-OpWáte;';i~
en een.eo.tw~~62-lt'f""oêt:-

drie
drie

honderd
honderd
doizend,

~L

.•

.. 16.-KI.pmuta
dtat if', Oas.n ••
jen, nD C. G. Wb•• ler -J i':
lE'mentstij I het lot der K.O.ODl~
" 00., Afalajl''''I.
•.
~.
beslist te worden, is eveD gesohlkt
voor
,,16.-KlipheUYIII
-n W.,...ndrifr
herberginl(
van Predilcanten
en Ond~
OIaD,"lIillm, V .. le en Lo .......
liegen tijdens de Synode, ala l'~r . die
LneDU Ban, en&.,'aD J. M. Lou
J. O. Stephan, AI.IA,..r.
van Parlementsl~en
tij~1H de. 8lttiCg.
.. 16.-KIApmuts SlaU., 0 .... , Sch.~"
Meo ia er bniseh)k op zIJn Afn~aan80h,
kAlI, .an d._.o blO.r K '"pobl -J
heeft er fliDke mime kamera. UItatekeo·
M.r.il &; C·., Atlllall-ts,
,.
den kost. goede bediening, een pleisieri17.-Puonmll,
&Id."ba HRai, r..t•
gen stoep om op te zitten, en vao ~h
LoMe Goeder-e,
Levend. H•••
in .ten i"'80~,entan b.>.d.1 'an j
teleo een prachtig nitzigt op de Baai.
Sti~linl!',-J. W. Mo 'ne••, Jr.
De Ondergeteekende,
weteode dat al
Afliegen.
die voordeeien
door leden der I'iVI!1O(]lel " 18.-Ol1dllbooro, VUle en L ... (;,
evenseer op prijs zuil eo worden g8llwlul
Huier.. d. enL. in d. ir.sol
Yan P. R., V. H. to S. J.
ala door die' VRn bet Par
Nel,
Afalager.
allen die er gebruik van willen
"20.~t.
JIlnMlrael, KaAPStad, "lilt.
om 100 spoedig mogelijk, bij br.ief of ~?r
Lae,. Gelede,.", in doo in~I"Dt.,
telf'graaf, plek te best~llen ..; .. ao.t IIJ.D
del '''n F. J. Kernici,-8. JODee.l:
rnimte is beperkt,
eo In ZI]O logiesheie
Af'laa'en.
geldt het woord niet dat de laatsteIl de .. 2O.-lJaljO!apti&t, afd.!IfllingP".rl. VAito
Losse Goede"'a, In don in"'I'''''I.n
eersten zullen zijn.
del nu J. P. Perold,-J. Fred. P.fttt
p, H. HAYLETT.
Co .• Afalagen.
., 20.-Palj".pb.t.
Il'deelirg Paarl, VIA_
LIJST
VAN VERBANDEN,
Loue
Goedere". in den i. I
baMi.1 "aa B. F. B. F.....~n J'
Peat. & Co" Af.l_en.'
'
BTPOTJnIIKJDr •
,.
2O.-Klapmutl
Starie. 0ae8~,
li
&pumber.
L'D",-J.
S. Marai. &; C, .. ,\
.
S B.olQije"h"ul. S
,,22.-Poarl.
Wiukel.oorTAAd,io don
p
..
•.• Wood. Bd G...
Alice
nokn boBdel ....n J. J. d. \1'
8 Whitehead, G A A nd..... 'a. W •• Tarka
lOOa,--1: S. Maraie &; Oo., Are
Miodj kladerea
.. 2J .-Hoptneld,
VAlte en l.nose
S Meyer. EF...
,"jlea E FM_I
{ Burdeu
Le.,eade Ha,e. elII., YanJ. J
•.
J. W. 1II00rr_, Jr. &: 0,., A
S Berli' 0 J ,.t • MuLWIl
.. Aberue
.. 21.-HOOjl
,oOll8taalia, V
S We~ter, Jo~ B . . Boo"",reenig
Bedford
Vaatwerk, eo••, iu dtta iD8'l1
8 8rieler. GO.
del nil S. V. YID ReD.D,_H.
SIrachaa, 1>
Blaclrburro•• W 0 Griq,.a
.t 00., Af.:Allello
Slr.chaa. &; OJ
" 22-23.--8 •• I:eDgJ..... I, ali", K
firwa Yal'l
•••
BolJ:yeld. dilt. Clanwilliam,
8 S~heo. R
.. B ,o""ereer.ig
LOIN G<led.ron, L..nnde Hu.
8 ROIIOo", PJ du Sholdhalll, K .•.
raad, Roerderi,ÏIlereedacbap,enl..
S Toit, P J da .. LouM..r, E
boed~1 fto wijleo T. N.
8 Groene"'Ald. J S RhX; Pie
Rood, ,ualager.
a Lou", NS..
Lou'" N
.. 22.--Oroot .Eiland, GOl1dioi,Vaste .D
8 Lou., J J
Louw. N
Goed"reo. ie de" inlOl.enl••
S F,1IIh,W T
Ilaupt, D
YWII
J. B. &ard.-Und.oberg
ol;
Alp"liol!',D
8801thl)lf,SH
Oorel.. , 0 J '. O.beft,8
A!;,laa'era.
'Tberon, JP..
W.term.yer, P
" 23.-Klapmut.
Statio, !Arende l1.f'
4 Ril.on.O
AI Bd Wllftlir
A. Rd. Villier., P. J. loo",-D,'
li~T" FAure &; Co .. Atslrtgen.
4 Zijl, JAy
. . SbQldl'am. K ••
'Walt, RT J ,d
M .. Ir •••
W "
" 28-K"'" RIljfJl"'flI. RiYier Zood.r
_Lo.UI>!I. -H_, ~1Il<., iu den b
4 LoareOi. R J .. Moull,.,a, W ••
'fin wijlt'a d.D heer P. J. d.
, PretoriIll. F J. . H.ndálOa, R ...
-H. J. D@mperl,Af.l.,.r.
J[1TIITIl!rOI
23.- I.,..li.'ont.in, aalrij Mal
8 Viljoen, N J 8 Hendrilre. A '.. VlCtorW
Goed.reJI, L...,eDde H... ,
8 Rollx. B P J le Roux, G J'
,Paarl
reecl.cbap. eI'•.• in d •• boedel '.ID
deo hMr A. P.'Lomhard,-J. W.
3ViI)Ota,PW'}neelr,JW
\\'ore
..
t
8 Vd)'lt'D, D W ....
,.,.., Jr . .t Oo., Afslater ..
" 23.-Middel'OIItpad. V.. t..a Lo.ee
ODXULL
d",ea. in -deo iOlOIYeQ"'n
boed.1
3 Dyke. il W .,
Whit. &: GpBlo Umtalll
J. F. Kriel,-G. P. 'fRnZijl,
3 St.yo, 0 J
.. M.le-i" A' .. CraCloelr
,. 24.-Oelok" .. rt#, boYen O,ifl.ll
8 Gormao ( •• Df V rou 'il' ea kin· lDublin
dietril:' Clan"illiam, Leunde
Kny.n.) 0 .. Id-rea
.• ,
L .... Goederen, HuislAId. eDI.• it
, Kl.rci. J 0 dl Aa~r, 8
... Solll."
boedel na wijlrD den beer A. J.
XDfDJifulJnrus,
Zijl,-D. J. A. 'till Zijl, AfaIAjf.r.
" 26.-Ri,ienplaata, VUl. fn uftTif.i," P J -:.-: &liadj Iriadaren

en
vil,
vijf

'l

-Po

J:OlfTUITlDII.

.. I
Ooutt., JM .•. f'"
4 FM.ther, T R .. J
Cal~gbaa, C Af '.
ol n.-ouw, A
Barger, JE..
..
4 Whit •• EU
.• J
RyOD.C
....
4 Heerden, JL., }
Klerlr,F K de.. ...
4 Smitb, J ()

..

OLoadta

a. "'!!jl". At.lac.,...

" %9.-Witte Elsboolll, nabif
Spoorw8il.tati.. Vastgoed
reedpcb"p. eOL. in de iOlOrYenLe
.,an T. V. le Ro.x en 1'. C. le
Liodenbel'lf &; 00., Atlla,eJ"
" 29.-RalelfODLeio. V&8tjroed, Le.,ead.
BoeTdelijll'ereedecbap, eal., iJl
boedel .,au wijleo G. A. W.
,.,b. EnKelbrrcht,-Chu.
M.

AI.und
VERDERE
BIlZONDERHEDEN.
E _
dezer LiDie '!'Artrekkel!
Bad.a
,... Moatagu
'''-nn
Kaaplltad naar Lcmden om de
WATBBKUCHT.-Het beaohikbare
water ..oor het werken der batterijen op dit
audert>n Woeusiag. 'ria M..déira en Ply· eigendom wordt verkregen.
Kupetad
mouth. te nint BeleDI en AlceDcioD aaD'
1. Vao het hoofd der Krokodilrivier.
Aleleger.
leggende op bepaalde tul!8Clbentijdeo.
2. Van een permanenten stroom loopende uit en opwelleode io den Wit.
"SO.--Oroot
Eiland, Goadioi, Vut.
Sept. 11>._" ROI3UN CASTLE," Kapt. J. 0
...ate ...... nd.
u- Goederea, Huilrud. eol., in
3RIPPING
INT~LLlGDC.E.
RoBIl'f80II,
,ia LWabon. te 4 a.....
lJ. Van eeD sterke permaneote footein op de plaats
'
iDlOlYentea boedel TAIl H. F.
Sept. 29.-" IIRUMMONV OASTLE" Kapt. J.
T'\___
te;
'.
h
dl'
-Lindealierll' &; 00.. AfII_ .....
D. JEl'FRI1t8. ,ia St. Belea ••• ÁlCenlÏoa
~.-:a
. ren vereeenlgen 1110 op ep aate eo vormen een grooten atroom, de
TABLa 8AT.-A:aarvAL8.
oot. 1.-Darliag. L..,.aele Hne, ......"_.6 ••
ea MIId.ira. te' n.m.
Krokodllnvler,
.
Geb.
Ki......a,-J. W.
Sept lO-Klnderdy~.
Da'cll bk (0'
.tnoCo.,
At.la,re,..
Oct. J3.:-" (,lAUTH CASTLE,' Kapt. DUNCAN
Aan den tweede· genoemden
stroom (opwellende
io Witwatersrand)
wordt
cJ"m). 948 Co'r.i. CaptAIn K U Maleier, trollI
<leL 6 lAllIfulei di.. OIaa'lrilliam
27·na.~b~~TUL
y
'"
reed. eco toet. batterij opgelligi, lIi)Dde de bewee~kr80ht eeo 22 voet I< o'rer.bot " terd.m JUIlP, ~7Ib, b.,und lo Bale'ria. Oallfo,
.- Loaae
HuiuAAd, '
Oct. Y--;;UIIG, ~ia St. H~"'Da:~~~~:i;l.
K
w.terwiel.
J?it wiel kan een 10 .tamper batterij drij ..en gedurende
het grootete
"!I"al.
Myburgb &; 0 " egonla.
boedel ,an ,"jlea don heer
No•. 10.-" NORHAM. OASTLE," Kapt. A.
te des J~rs.
. .
.
Jl-:-Nam.qua ... (of Cap. To... ), 116 toOi,
Van Noorieu .a De Villier••
(BEPERKT.)
7.-Vrijbul'Jl'. Stallaland, Vu,,"
WINCln.TlB, Yla Li_boD.
.de Ver&eDlglDg VilO de bovegenoemde wateren II de "aterkracht
vol. Capt"!n HJ H8DIOD,'rollI Port Nl'lloth Sepe 8tb
tn -thll port. ('.ergo, genoral IDd copper on.
"
ia d811 boedel na wijleo L !ol J,
,"oor nacht of paaeage "~19oejfe m~n licb bij
om. O:IDstens 30 stnks stampers te drijveu;
eo drie standen
zijn gehoord
Serry II: c....llj!'eot.. .
..'
Bey,-R. F. 0, Mall.r. Af.lllQ'er.
de Ag.nluur "ao d. CASTLE MAILBOOT
den Elgenaar--een
waarvau verhonrd is Ban de heeren R. F. Bonrlc:e, George
12-De Bread., coolie .~Ip, froJ!ilOtlAtta.
S·-Oudtlhooro. Grood ia den
MAATSCBAPflJ (Beperkt).
Heys en H. F. Groa, onder een kontrakt waarnaar lIlter verwezeD worde.
U-Bread.,
ahp (0' LIYerpool). 1,199 toOI, " • boedel no G .Y Bei•• dea-p
O"pt J Niek.lI, 'mill Ca'Cillta JaJy 17. bound to
Afslager"
,.
BA'l'nBIJ ; vu VIJl SUllPUI OP BIT EIOINOOK.-Deze
is gekregen
van de
Tnridad.
1Ja1'Jl'O. rice aJd 46\) LHtiao emirrao",
8 -Koelie';
\' uta ID Loeae
Sandyoroit Fabriek.-De
fondalDenten en ander noodig "erk in vt-rbaod daarme.
WDI. AndellOa.t Co. ageDts.
.,
• d hoed:1 na 'lrijlea de heer A
de zijn voltooi~, en de batterij zal binnen weioige weken gereed zijn oa. te beginnen.
18-:-llruDllDnlldC.,.tI.., CRMS (of Loodoo).
.,: Niekerlr.-J. J. Hofmeyr.t
2,380
tont.
C.pt
J
Wloehllller,
"0111
Euc
Lon
Af IIIjf8fI
KWUTS OP DD OInB gereed VOOrden MoleD, omtrent 900 ton.
Met het ait.
dODSept 4, A[jfoa Bay IJ, bouDd to thia port and
Ocr 2O~21. -'Uitkijk,
dietrict
haleo der kwarts wordt met ijver voortgegaan, en tegeo dat de Maatschappij opge.
E bEdoelingen van bovengenoemde
M~tschappij
zijn om de diensten
London. Oargo. lIeoe"" and (fT ,...alfera.
• Vuwoecl, Le.,ea4 Ha
rigt is zal de hoeveel beid aanmerkelijk
vermeerderd
zijn.
van afgevaardigJen
te verkrijgen,
in wien volkomen vertrouwen ge.
Culle M.il Paekel. 00,IIjfeatl.,_,____
reedechap, Bw-d. 1III:~io
HOI V&lL PIJl .~o~:-Uit
proefnemingen
en audere informatie
moet het resnl.
• steld kan worden om zoodanige
landstreek in de Transvaal,
die Goudna wijlen d.a heer J. A. du
.
• taat door de basterIJ zIJn omtrent een ons per ton •
Bof .. a. I la • 0 1... la ti. .
Will. F. Marita, AIllajrer.
houdende eigenschappen
bevat aan te schuflen als raadzaam geacht moge
No. la RIJ.-TieD
olaims op dit rif zijn verhonrd
aan de boorell Bonrke.
NIEUWE INSOLVENTIE.
worden, ten voordetle van de AandeelhouJers
en die prospecteeren.
OOW'S VV ALVISCHOLIE
"EMUL· Heys en Gros, •.van wie de Maatsohap!,ij £ I per maar,d per claim hl krijgen, eo
£300 van het Kapitaal in reserve te worden gehouden, met het doel
SION," gebezigd op Vruchlen· en 5. per c~nt op de ?r~to .opbrengst van Goud Een van de waterr~teD.
de machine.
Sept II.-Heflllar.OI Adriaan no
J)rooll.ri,ier. diatlih CIA"william, bo",
aan heil, alwaar ZIJ beloofd hebben
om. indil'n dit door Je Maatschappij
raadzaam geacht moge worden, in aDdere Boomen met een opoit (2 gallons nel tand ~.n de nVler IS ook onder-verhonrd
£2.426 ]7•. 6d.; achll1dea, £3JJfJ7 17••
tot I gallon heet water) is een
ba~ten~ op te rIgten.
.
.
de Goudvelden te Knysna te prospecteeren.
telrort• .£6fl.
verd!'lgiDg
van de Anstrahsche
Lais.
~~t rl~, met andere beke~de riJIen op het OIgendom h.eeft. kap'itaal .':100dig
11.- WilleIII Petrae du PI~IIÏ.. H.In.
Met het doel om onbemidJelde
personen eene gelegenheid te geven
Dit Preparaat
wordt algemeen gebruikt om geexp~~lteerd te worden; nIt werk dat daar onlangs verngt "' blijken ZIJ belo. Gr,,"elMo'jf,tfde..lillif Purl, landbou.er,
om deel te verkrijgen in zoodanig eigemlulll, (If claims, als door de Maat. in Californië, en heeft zoo ver men
..end ~e zIJn.
.
£1,764 I...; IchGlde~, £3,029 161.; kko
schappij mogen worden aangekucbt, werd I'e~lotell om de AandeeIen lOs nimmer
gefaald.
Verkrijgbaar
tegen
lIouT.-De
verkoop~;s ~ebben ~~t regt o~. -hont ~ kappen op K,,?mdraai en £1.21611.
ll.-Willialll
Frederick Do.... e.. YID Ri.,.
elk te maken-.'is.
betaalbaar op a..'lnvl"J.ag en de balans in oproepingen
6d. per gallOD, behalve de Blikken; of in de aangreD.,..ende. plaats
UItkomst,
voor mIJndoeleIndeo,
zoolang ZIJ aan den
'onto-in, di,trikt CvnalYoa, eehoolllletllter, balen O. booae tijden die th~o8 bun eiode
8-gallon
kisten
(Blikken
indois)
tegeD
tegenwoordlgen
eIgenaar
bebo~~t...
"
'.
naardat H'reischt wordt, dertig dagen kennisgeving- van zoodanige oproe£62; IChulden, £98; lelrort, £86.
dereD bebbeu nuat groote nadeeleo
GOU~' •.lII•• ItIT8 lboTu
zl~n VIJf shillings per morgen per jaar, verOle1l ...baar
Il.-Ari.
WUhe11II.PaIlI ..... , Yin KJipral!' die· ,rt oord I _I
pingen te g('scbieden, en de verantwoordelijkheid
beperkt te zijn tot de 6s. per kist.
tribt
Cahiol..
batIfIn,
£/!T3
lOt.;
ech~ldell,
:
I 'r
ee .... e'rel'd dat alles
v.erkulslng, of een alternatIef van 2* percent lt royalty,"
Daar verkiesing der
mgeschrevene som.
.
Regering.
£1,]23; telrort, £229 10..
18
ge.orden,
ea dat men lijn
De volgende Heeren hebben zich bereid verklaard om zieh tot een
~8.-Cbarlt' A. P. Gr.yiUe, pat,rlYer, k
koet "oor prijzen bekomt die in
&0110.18 fN HU W.lBK.-Er
mas op gewE'zen worden dat het hoofd voordeel Elilebeth,
btltl!l!. £360 6...; !Ch.leleo, £m lOa.· Ii'ki
Provisioneel ('<>mité te vormen .van dit eigende>m is de o'rervloed van waterkracht
dig!; bij de riffeD waardoor tekort, £166 lOa. 6J.
' J DI md 'rroepr
leer laag liJD.
Nieu
wemar
ktstraat,
KaapStad,OO<)DOIDlIe
in
het
werk
verzekerd
wordt.
'
,
De Heeren
F. J. VAX EEDEl'i, T. \V. DJLlIi'IEL, J. G. STEIJ~. P.zn.f P
11.-Wijlen Fredlr. J. J. yaa neaabuJv. Bat. is dan ook niet de tijd 'roor die
felalrraal. diltrict Ri1'8redale, Intea, £62 21. 6d.' 'laD
VI
h.'
f
C. MULLEn, A. BUIRSKI, E. C. Exm.LT, H. H. V.iL'.' BREDA, M~J. ODENICbalden, £W ; tekort, £12 21. 6CI.
een
teec
0
DAAL, P. G. STEIJX, Jl.zn., J. G. STEIJ.:-i, M.zn., J. W. WESSELS, Kaptein
die IteedS geopperd worden als
A~K·JP1.11ZtK.
HOFn1A~~
en H. :\ DSIlADE~
brood raak duur aijn. De laatate
£5,000 voor moieD, enz., en andere uit~ven
van de Verkoopera.
UNION LINIE
.'
Aanzoeken met betaling van .'is. per Aandeel moeten ingezonden
*CK oprigtiDg "lUl SlIlk een
.£5,000 Voor verdere machiDerie en toebehoor"n.
VaD 11 tot 18 S. pt 1886•
worJen aan den Pruvisionelen
Secretarifi, of eenig ander lid van hd KONINKLIJKE
MAILDIEN ij
ja, zoo ala IDen aicb betiunen'n zal,
£5,000 'roor r8lJ8rte ala additioneel werkkapitaal voor exploratie en exploitatie.
.hrJappeleó, per iliad..
0 III 0 _ 0 17
Comité. Vuur uf op Jen lsten October 181:16.
&t.·" per lb.
0 '1 .. _ 0 1
Aanzoeken voor Aande91en zallen wordeD ingewaoht als volgt waarop toe.ij.
afgeloop8o, OIIder anderen ook
UNION STOOMBOOTMA!TSCHAPpr'
fl!oemlrool, per etok ... 0 0 2 _ 0 0
'ng 7&1 gcaclaieden pto rata:'
Het moet JuiJelijk verstaan worden dat geene applicaties Vioor Aan.
men met een te gering
OooDen.drooge, per iliad 1 2 6"':" I 3
<BEPERKT).
V &n Jtaap Kolonie...
6,Goo
Jeelen ontvangelI zuilen worden, tenzij vergezeld gaande m~t 58. per
betronD81l wUt 'reel te klein 0111. met
Ih .. ; ~ h
0 0 1 _ 0 0
~atal
...
3000
Aandeel VOor het getal Aandeelen waarom gevraagd wordt.
Rijerea. per 100
0 6 11. _ 0 8
groote llagtera te ...edij Yeren. Die
l: Hailbooten der Maatacbapp_!j vertrek
,
"
Eeoden, pel .tak
•• 0 2 1\ _ 0 2
" Oranje Vrij.taat
1,000
lulting
ÏI echter geeD bewiis dat
.
ken
~n
Kaapetad
Daar
Engeland,
J. F. MARoCHAND,
GanJen,
per.tuk
0
8
0
_
0
8
" TransY8.l
.. ,
...
...
li,OOO
V1& MadeU'&, om deo aLdereD Woensdag.
Vleeecbof
Broodmaa&.lcluippij
nuerl!'.
per
100
lb.
0
4
7
_
0
6
Provisionele Secretaris.
De hjllten suIJen gesloten wordeD, Voor Pretoria op den looen eo voor
te 4 oor o.m .• te St BeleD .. en ..&.cen.iOIl
de d "·nd,:.,
It".
0 1 4 _ 0 I
lUldere
0III8tan4igheden
eo met beter
plekken
op
den
21sten
September.
sis onder aaDleggeode.
Ko.l!, ppr
8t~lr.
0 0 1 _ 0 0
delen opgerig! hier niet lOU knnnen
Lim08llea,
per
100
0
6
6
_
0
lJ
De
volgende
dokomenten
zijn
opeo
ter
inzage
ten
Kantore
der
Secretarissen
VOOR ENGELAND.
Maatschappij :~.
Wij herinnereu OOI een aaozieohjl:e
l>l.STRICT UF },HASEHBCRG.
Pa&attAl.per lIIud
0 7 0 .... 0 7
" MEXIC~N,"
Kapt. BAINBRIDGE,
22 Sept .•
Riljea, per mad
••• 0 8 6 _ 0 11
ila Europa waar nageDoeg al de
l. Paohtbrief van Eigeoaar laan Verkoopers.
Vla St. Helena eo Madeil'lL
In tbe Suit bet".en Ibe se.i8tsDt TreMur.r of tho
Rapea, per boe.
... 0 0 1 _ 0 0
2. Gouvernements
MijnpaCUbrief.
.
"TARTAR,"
Kapt. TBAVlKS, 6 Oot.. .
op WD Da_
iD deo .tijl '!'aD
Colony. Plainti1f, a01 ELIAS LOt'R.~S KAM'
SpeeDNrIrena,r
aiD .. 0 , 0 - 0 4
Madeira
alleen.
F"', D.feDdant.
•• 0 II 0 _ 0 7
'S. Kontrakt
t.l1I8Ohen de Verkoopers en de heeren
F. Bourke
G. UijeD.per lila
Co,,-het
tegeuo'!'er een
SUCCUR8LANE
:
" MOOR," Kapt. GKlfFIl!I, 20 Oct, via St.
Worteren, per boe. ••• 0 0 1 _ 0 0
G. H~ en H. F. Gros.
'
N .xecution of tb, Judilm.ll! ,,( tb. Supreme
8Clbappij mj wel Yerloren badden, eo
Helena, Asce ...sioD eo Madeira.
Zaarli_en.
per 100... 0 2 6 - 0 8'
Court In Ih. abu •• SUlt, a ""I.... ill b. h.ld
IDeO. in plaat. 'raD b&kkel'llwinltel.!
RN ·TB
at Willietoo, io Mid lJatrict, lJD TuesdAY,Lh.21st
"TIWJAN,"
Kapt. LARllER, 3 Nov. via
Vorm
van Applikatie Voor .A.andeelen.
Zatardag. 11 Sept, Il WIIf8D ea 21 Karre...
Madeira. alleen.
,
bakkerijea
Yel'boDdeo, depóts vaD
d.y of S¥Jll<lm bor 1/j8B, at 10 0 ·clvék. ct th~
follo,"D!!" .il ;-20. Sh ....p.
BroodmeatlOhappij
eo no dien léoBll
NIXtJWB ~ARK'r.
"PRI!.'TO~IA,"
Kapt. OWEN.17 Noyember,
de heeren SDfP80N & ..SCru,PPIKT, Soo,~etllri888n, pro tem., van de Kromdraai
Fabriekanten
~an ZADELSi TUIGEN
JOtl':' J. GRAflA\J,
Vla St. Helena en Madeira.
GoudmiJn MaatsohapPIJ
(Beperkt)
Pretoria
YODel, welker houdere eeltige
"SPARTAN,"
Kapt. WAIT, 1 DeoelXlber
'
•
Il igh Sb., itf.
JACHT- en STALBEHODTEN.
MD 'laD bet ".rkQCbte brood als loon
Vin 11 tot J3 Sept 1886.
Higb Sberiff'e Ullic.,
via Madeira alleen.
..
'MJJNIB~IRU,-.
.
doe aaozoelr. om
AandeeIen in
10th S.pt., 18t11i,
ken. Rea Vleeaohmaat.eobappij, die
I .. d• .e ..
fleriliad . o 1:1 0 - 0 16
TBOS. &. FU.Ll.ER,
Maatschappij
en slUIt ID £
~:.
d., zijnde 2.. 6d. por Aandeel, en i .r '1\1>1",ien,
beetood. bad daarom geen
m08lllkool,
per
,talr
.
ÁljremeeDeBeatierder
Yoor
Z.
Afrib.
beloof
bovenstaande
of
aoodaolg
mInder
getal
Aandeel
en
al.
moge
DISTRICT FRASERBCRU.
001-00
mooopolie
ala de Broo "".aa<:o'l'
lI_lnl
....
t
eb.
rT
lb.
:...
001-00
w.orden toegeooda"eZe~, te ~oelA
eptere nl' EnI
.. beloof en verbind
om de oproe_ Iloonen, ~r mild
In z",lIe tu_hen d.n A .. igt~nt Th~""lri.r d.r
...eI alle brood maar Diet alle
0-14
o
plogen op II . DIg ge..
an dee eo a s ml~ moge! worden toege .. ezen .'e betalell,
'oOte" per I".
Kvloni-, EitCh.r, en UIAS Loua&Ns KAM.
018_0
1 II eftQ roed il. eo er altijd klagteo
i
•
•
•
overeenkolD.tig
den Prospectns;
en de ArtIkelen van Vereenigir.g der MaateOba
ï Beet. per bo >8
ru. V.rw •• rder.
001-00
'ITO LANDSBEBG
8; Co.' •. TABA.K
t te teekenen, "anneer daarioe
opgeroepen "ord
pp J Kij
per lo I
. b" .E
.
DMINISTRATEUR .. a Boedeleea
'.
o 7 0-0
7 91 l8D V'IUl X ala bet bleek dat r,
U IJ
oeren en alle a!ldere Roo.
" dijtoadllen, Relreomeeeter, 6.11diteur.Colli.
De
Eenden. per "uir .•
o 2 7._ 0 lJ S grooter aaDdeelhouder eo beter Idaol,
N Executie, "ODGewijlde 9&0 bet Roog G••
Ffoend~T"per .tálr
nwe, enz.,
o 13_0
1 8 'rl.... h bekwam dau bij i maar tij
rOjftlbol 10 de bo,.ojl.m.ld. Zaak IIlI Vtr- kers bekend als de beste. zuiverste en 1IUIIle- en AJgemlleD Ag~nt voor helll IoefeaooGIII&en.
per .tDIr
dIn Koopwaren. eo in het oDderhaDdeleo"oor
Volle Naam .
oopiog ",01d.n g.b)ud,n I. Wd,iat;r, iD h.t vrij van alle schadelijke bijvgegae}en.
o
8 0-0
8
Kllllreeaea, per Hok
~h
in ltaud eo bloeide selfs.
o 6 0-0
6
Il".ogde lIi'Lrict, op LJiugsd.g, d.o :! lIten S.p"
OTTO LANDSBERG
8; Co.'. BE. ,erluij!!,,,o fau Le"ai"geo "BDaDderen,e~,.
.
.. Kool per "uir
... 001-00
~.lIIbor 1886. te 10 ur., 'I'IIDb, I ,oigoou., camclf ba ook hier de loop '!'ID AkeD
LI_
••
,
per
100••
liJk;-2"" ::ldl'l""l'.
ROEXDE
(Prijs-JJIeda.ille) i SNUIF
KANTOOR:
Adreas
~
..
o 8 7 - 0 10 o ala d. tijdeo er 011&1' .WO;
mur
P"tattAl. rer DIad.
o 6 8-0
6
JOll:\' J. UkAlJAY,
Pompoen.e,
per
"air
cioo~_ ge.heel
Zuid
A(rika
en ge'
.A.pplikatien zullen worden ingewacht in Kaanatad
door de
n er ~hac. niet naar, eD wij
002-00
brnikf,
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een
Boer
zijn
geDot."
rOpperbelju" .
heeren ~Ji!8n... mud • ... ••••• 001-00
ka ,Ioor
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1 du 'rl88lOh eo brood laten I'tlBten.
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ELLF.NOAMSCHE
Goud Prospecteerende Maatschappij

~_II.

KAPITAAL £2,000,

IN 4,000 AANDEELEN YAN lOS. ELK. LmOÉ~OO~MEN.
D

De DOI'thesia lT erslagelI

L

M. J. LOUW,
4(47

.

~,!..
,

i:

lohelltea bo..del 'fan T: P.
Merw...-,P. G. WejI'" Al.la.r.r.
"16, 16, 2·'J-Worc'"d'lIehe Aid ...
en ~
Oo..deren, i. d.
boedell ne J. S. Klopper. s-, J. Pr.
d. We" J. P. de Wet en F p

J

1886.

WM. F. MARITZ, Afsla
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BUIBM KUB.ELU :
3 Ll~kanten,
() Kasten
12 'flIfels, 4 Vozijn Stoelen
2 Katels, 2 Geweren
BeddeD, 5 Kisteo
BotervateD, KarDS
Keukellgereedschap,
Glas. en Aar.
dewerk.

De bovengemelde
Levende Hare is in een extra conditie, en zal
Verder nog eene hoeveelheid Granen,
zeker op den dag der verkooping bevonden worden spek vet ~e zijn, daar Erwten, Garat, en wat verder ten
der
VerkoopiDg zal allng!'b'Jden wordeD.
Uitkijk. alias ~ovenpla.ats,
jaarlijks ill de .Ma.aIlJelJ \'an Augustus tot
Decelilber overdekt is mlet Gras eli BloelJlen.
. B. W~I'HMAII
Secreta~is.
Koop.::rs, daar hebt gij cell kan!! , want waarlijk zulk' Eerste Klasse
De
hem".
J.
W.
Moorru••
Jr.
~
Co., .df"agerl.
Vee eli Guederen kOIlltIl !liet uile dagen in Je Markt.
Wijlen den heer
-----------JA~
DU PLESSIS stOIJJ be1.enJ als een Eerste
Klas Nette Boer en heeft
vooral {ieen kosten gClIpaarJ 0111 een goeden Stoet welgeteeld( Paarden te
ebbelj, en Jus behoeft men Ilitt ballg te zijn dat er anders dan Eerste
las Vee ell GueJeren ten Yerkoop zullen wonl.€n aa!lgeboden~

hantoor,

No,5 van 18'14:.

Deze Yrtatacbappij
is opgorigt met het doel om de Psobt van KROMDltA~I
de mijnregten
daarop te koopen, groot over de 700 morgen (1,40U soreR) m
moeder·Goudveld
van den Witwatersrand,
en gedeelten van het eigendom te
te verkoepen of verhoren aan Maatsobsppiie.
of personen,
in toewijZIngen
.."n
"'_'''",K"" grootte; eo verder om zoodaoige ~8d".lten van het ei~odorn te exploiKELDERGEREEDSCHAP
:
weDaohelijlc mog!; .. orden
Alle soorten van V!IoteD, K uipen, Leg. geacht.en bewerken ala in de belangen der Maatschappij
gers, Halfawen,
Balies, ~mmors, 'I'rechters, Braodewijnketels,
met Balies, enz.

Tafels. Stoelen. Katels. Potten. Pannen, ens , ens .
Ook zal worden verkocht de te Veld staande Oogst, basband~
uit 8 Mud.
den Graan in prachtige conditie.
:

Vendu

deWlrheid van Maatschappijen,

DleliW
6 Nieowe Halters, I l'elltwagen
I Kapkar op Yeeren, lOpen
.Kar op
Veeren
1 Dubbele·voor Ploeg, I Enkele· voor
Ploeg
1 Waterkar,
2 Eggon
en
1 KoorDharp, I Nauibauk
5 Beestenvellen, 3 Vellen Zakken
3 Ladders, Pikken, Graven,. eDZ.

HUIsraad, Keukengereedschap, enz ,
SESTAA:SDE

Te wordea ingelijfd onder de Wet op de Beperkte VeralJtwoor-

5 Goedgedresseerde
Ezels, 22 Aanteelbeesten
4 Trekpaarden,
een Lot Varkens
400 Aanteelachapeo
en Bokken.

II, BOERDERJJGEREEDSCHAP'
1 Bokwagen

(BEPERK'T'.)
.

E.K.,

L OSSE GOEDER.EN

SUTB!:RLAND,

I. LE\TENDl£

)lALJIIESBURY,

, JET wrrrPJ HUIS, Strandatraat,
'.
bekeod aI,S de plek ~aa! in Par

GOUDMIJN MAATSCHAPPIJ

LELIEFO NTEIN,
NABIJ

Aan EenD· HH. Predilr.anten en
HH.Ouderlingen

KRO'MORAAI

TIB PLllTSJil

1886,
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PUBLIEK DOEN VERKOOPEN,

Woensdag en Donderdag,
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EJUFVROUW

Vata

j,
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LO.BARD.
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Lotyend@ H.a.e,

'ffijlen

de Wedo"e
Lo.
Executrioe
in opgemelden
Boedel, heeft den Ondergeteekeode
begunstigd
met de administratie
des Boe.
dels, en zal zoodoende

.lJ

OndergeteekenJe
g~Iast zijnde door de Executrice
Testamentaire
lil Jen Boedel
van Wijlen den heer JAN ABRAHAM DU PLESSIS, zal
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VAN

PUBLIEI{E VERKOOPING

Vaste en Losse Goed

VAN

Kostbaar Vastgoed, enz.

TE KOEBERG.

In den Insolventen

In dell Boedel van l,ijltm d~n heer ."LBEP.T~S
BERNARDl1S "ILLER

De Vaste en Loese Goederen tot bovengemelden
Verdere bijzonderheden
in nadere advertentie,
10 September

Wed.
1886.

A.

DE WELBEKENDE
PLAATS
van den
Insolvent,
"GROOT
EILAND,"
gelegen in de Goudini,
groot
Morgen.
Er zijn hier ruime en welingerigte
Gebouwen.
circa
stok ken, Groentetuinen
en Landerijen,
benevens zeer goed

B. W. VAN NIEKERK.

,

,.

n,n SEBASTIAN
RENEN.

VAN

EINDELIJK,

W'elbekend

als Van

De Heeren LllDE~BERG

Constantia:
WiJD, Vaatwerk,
eu.,

OP DINGSDAG, 21 SEPTEMBER,
TE

DE

ZN.,}

Gezamenlijke
Curatoren.

& Co., A (slagers,

HET

Caratoren

in den insolventen

PAN 0 RA M A '

WiDstn
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EDEN die hunne Winsten wenscheD
.veranderd te. hebben in KOII/ante
l/6141"n~ of. gebezIgd voor de perms.

J

l"~4,lKOO'J'~."I'.;
I
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~;:;1=ftloo~fthe:~~;I~~:
, "orden bierbij verzocht schriftelijk aan.
~~~T~oen,
v6ór den 3den OCTOBER

I~ zullen
.Alle Winllten niet als boven
na 3 OCTOBER AANST

\'UOICll.tAlJ

]

geeiscbt,

worden
gevot'gd bij de Polissee als Vasie Toe.
'lJoegir.gen, betaalbaar
alleen
Da den

ZUID AFRlh.A,
SUPERIEUR
KOLONIAAL GEMolAKTEN

De beste waard~ voor het geld in de

oe

Kolonie.
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Oe .t80, indien geëiSchta:S}
een" Kontante beta9 2 0
ling" zal sijn
T A.X ....TE.-Axmlll.ter,
:&J"IlSAl.che,.,avlJt ...erk, IUci4er- Of indien in "VermiDdering
miuteJ" eDs., 4e laatate .04e.
ell lUeuJ'8ll.
van Premie"
...
0 Il 3
Hel bedrag van" Kontante Betaling "
of" Vermindering" zal verschilten Daar
den onderdom van den Verzekerde, en
OVE:a~:aEJlS
z LS VOOB. .BVBEJ.Jl.
- Zljd.ll, met eveneens indien de Polis vroeger Toevoe4tturell, TapIJt .... rk, C::l'etollJles,a.pp., .lm.,
• 1l1I., gingen heeft gehad.
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VOOR GOUVERNEMENT8
EFFEKTEN UNDER DE VOOR
SCHRIFTEN VAN
DE KAAP DE
GOEIlE HOOP ALGEMEENE LEENIN.
GEN WETTEN 1881 EN 18':13,"
«;NIlERS

Kaapstad.

CataWg'US en Pri/sliibt worden op aanvraag postsni»
toeqeunaen.

H.E.RU1'HERFOORD& BROEDER.
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SCHEDULE.

voorraad

Kimber~
Spoorweg..
.•
Oranjerivterweg
Bruggen, Kolten
Arbitrage en Eiaob
..
Kei Brng en Koketad Weg ..
Bt. Janl Hoofdweg . .
..
Port A.I.fnld en Keimond Weg ..

Amerikaansche Orgels.
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De Regering van de Kolonie van de
Kaap de Goedd Hoop, zal Tenders inwachten, niet later dan 12 aar 'e middage
op DINGSDAG, 12 OCTOBER 188t1
voor Gousernements Effekten, te
uitgereikt krachtens de voorschriften
Wet No 25 van 1886, getiteld
Pablieke Werken Leeniogen Wet 1
voor het ~edrag en de doeleinden in
volgende Schedule omschreven:-

BRANDRAM'S B.B. ZWAVEL.
Nu

Aa

[Je Thesaurie,
Kaapstad;
K'Jap de Goede Hoop, 16 Jullj 1886.

I.

86. 88, 90 en 9~ Langemarktstraat.

DE LOSSE GOEDEREN ••
,

Nie

No· 624. 1886·

VERTOONKAMERS
Geillustreerde

8'g!

6q

GOUVERN EMENTSBERIGT,

in dllidt'lijke
Cijfel's grmrrkt
l\'elto PI'liizt'u,
VC,i)l' Contant.
'.J _

.Ol_IOD

DIm

Bd•

Seoreteri •.

BEST.A,!lf~N!'-----

.a.ET V ASTC~OED :

tot
ve"
Dit
in C

J. C. GIE, Jun.,

Goe4koop.t. U ... ciel.hui. yoor •• ubUab, '.1'•• nrel'k,
~oroelel'Q, Goed, Aardew.rk, Glaswerk, ••••• Ilwarea, I'leet ...arell ell all. all4ere Bul.l1ou4eUUr.e
BeDood.lg4hed.ll.

Bet

.

. OmI~rent 1Gll Ac.res van Jen Onbebouw~e~
~;n'"''''·~e~~){:-t-m"'e'"!'t""''''7·,
_-_
.
Eiken,
eunen en Zilverboomen,
W~!1rlaatstgenoemde
twee derden
I. EEN GEDEELTE van de Plaats" MEEUWENKLIP~" groot 1124 Morgen
UItmaken.
_,. II. EEN ANDER GED~ELTE van de Plaats "ME~UWENKLIP,"
met
",.".---.~
-.~.
e_;~, ;~:,- ~1~1' .ta.'lrijk, bes~.a,ande ui.t groot en .. hecht gebouwd een gedeelte van de Plaats "OOST~NWAL,"
tezamen groot ]69 Morgen. Dit
r
W(
,. Hn.
gedeelte is ten noorden begrensd door gedeelte No. 1.
lO.,
vIS. onder Leljen Dak, W ijnpakhuizen, Stokerij, Stallen, MelkIll. EEN VERDER Gt.<;DEEL1'E van de Plaats" M~EUWENKLIP, groot
kerij, Koetshuis,
enz., onder Leijen, IJzeren en Rieten Uaken en ver- 65 MorgeD, grenzende aan het noordwestelijk gedeelte van No. 2.
scheidene Cottages
voor Werkvolk.
De Gebouwen
zijn alle in zeer
IV. EEN GEDEELTE
van de Plaats genaamd DE RESIDENTIE,
nu
goeden staat van reparatie, en Je plaats is in goede orde.
"PANORAMA," groot ruim :!ll Mllrgen. Deze Grond is ten westen ~rensd door
De nabijbeid van deze Plaats aan de voornaamste Haven en Stad in de zee en ten noorden door dat gedeelte van MeeuweDklip, ala vermeld In No, 3.
ZUI.·dAf.rika, nam, Kaapstad,
de uitmuntendheid
der Wijnen door de
V. EEN GEDEELTE van de Plaats" OOSTENWAL," groot 7 Morgen, 395
Roeden. Dit gedeelte is zeer nabij No. 4, en ian westen begrenad door
vonge elgena.rl'l geproduceerd,
en het feit dat Je Regering
onlangs de Vierkente
de zee.
aan.,O'Tenzende Plaats I' Groot Constantia"
heeft crekocht, voor een \Vijnpr~fstation.
die nu ~nder beheer is van een eerste klas _Europeaanschen
~IJnexpert,
Baron \ O~ BABo, van Klosten, Neuberg,
die een aller gunA. LEVENDE
HAVE:
!!tlgst, rarport heeft gedaan van de Wijnproductieve
eigenichappen
van
50 Schapen, Bokken en Lammel'!
2
Ezels
bet Iristrict, moeten een voldoende verzekering zijn Voor iedereen van de
5 Ossen en Aanteelbeesten
3 Varkens.
b.~na fides van deze beleggi~.g, zijnde zonder uitzondering
een van de
Een lot Yarkens
nJka~ e? best gele~en~ W~~nplaatRen in Zuid Afrika,_!en waaruit een
B. BOERDERIJGEREED8CHAP;
fortuin 18 te maken indien ZIJ door een ondernemend
en veretaadie man
2
Open
WIlgens
3 Trektouwen
met kapitaal,
wordt gekocht.
Het gezonde klimaat
en de 8Cho~nbeiJ
1 Do. Kór
3 Zadels en Toomen
van het landschap is ongeëvenaard.
1 Bakkar
1 Kruiwogen
!Je tegenwoor~ige voorraad bestaat uit bijna 400 Okshoofden van de
3 EDkele- Voor Ploegen
1 Waterkar
keungste Constantia,
waaronder zullen worden gevonden:
Witte Con1 Hoaten Egge
1 Voerbak (Ill voet lang)
stantia
(E~~~e), Fr?ntignac
(Echte),
I'ontac (Echte),
Roode Constantia
1 Paar Achtertaigen
1 Lot Zweepen en Stokken
2 Do. Voortaigen
1 Groote Kafsnijder
(Echte), hlJzlge WIJ~en, P. p, Pontac, Chasselas en Hermitage,
Stein,
1 Lot Hoofdstellen en andere Tnigen
2 Bashel Maten (heele en halve)
Hanepoot en Manzanilla.
Ve ouderdom
van deze Wijnen zijn van 18;79
Korte en Lange ZwiDgels
4 Koornschoppen
tot 1885.
12 Jukken en Stroppen
7 Sikkels.
. H~t Vaatwerk .bestaat uit Leggers,
Pijpen,
OkshoQfden,
Anker!!,
C·
VISSCHERIJBENOODIGDHEDE.N:
Perskuipen,
~er.scheldene an~~r Vaten van verschillende
grootte, alle in
1 Kleine Vischschuit
Kuipen en Manden.
groote quantitert , alsook WI]npOmpen, Emmers, BrandewijnketeJ,
enz.
1 Groote Vischtafel

L

and

D. ISAACS & Co

,

De Baten tot dezen Boedel beho.Qremle,
.JPiiI'--- _.

DRIIJAARLIJKSCHE

'erdeeli'l,a

D. ISAACS & CO.

F'-- .

J

TWllLFDE

D. ISAACS & CO.

Boedel van JAN WILLElI STIGLING,lullen

AAN DE SALDANHABAAI,

Ve verzameling Vruchtboomen
is bijna ongeëvenaard
in de Kolo 1 ie.
De Boomgaarden, die een uitgestrektheid
van ongeveer 40 Acres beslaan,
bevatten
ongeveer
750 Vruchtboornen,
en meer dan 200 soorten 'Van
Vruchten'.

,

<MUTUAL.)

KAAPSTAD.

LEDI:KAIfTEIf-OIlTergeUtk.lUk

TER PLAATSE

,

GRl~G

~Iillhonders
die" Kontante ,BetaliD•
gen"
of permanente "VermlDdqj!g
van Premiên " eischen, worc1envet~\
het Nommer en de Waalde vnn hUDBe
l'olissen te geven, en:IIIÏj moeten duide.
lijk
melden" Kontaute BetalingeD" of
VOOB.SAMIEB. SE'l'S-IUelalltle
.a Sterltt. Vea'e.ala:d
" Vermindering van Bremie."
Ten einde de leden een denkbeeld te
geven VRn de Som onder de drie rerEETJlADlE'R. SETS-Blas.lef.D
5u'b.t&llU.el.
schillende hoofden., op een Poli. van
lbOO, zonder vorig. Wet·oegingen, veer.
SLAA.KA.E:a
SETS-Van
T.... oI1111eIl4.Bout.oortell ea tig ja':6n oud op dea volgenden verJaar:
dog, III het volgende Toorbeeld hler.hl1
1'atro~e1l.
g~voegd:Polis zsoo, Winst tegen 6 pereent. V1IOr
3 Jaren, indien betaalbaar na den

Per Publieke Veiling doen Verkoopen,

Vast Eigt'ndom bestaat uit ongeveer 250 Acres van den vrubhtbaarsten Grond, en goeJ geschikt voor het planten van Wijos~okkiln en Vruchtboomen;
omtrent
40 Acres zijn beplant
met 115,000
Wijnstokken
van de keurigste soorten, waaronder RooJe en Witte Muscadel, Pontac,
Frontignac,
Hanepoot,
Stein,
Carrninet,
Sauvignon,
Chaseelas, Hermitage, en een kweekerij
van ongeveer
1,000 Stokken,
met :';0 soorten.
Er is genoeg grond (even goeJ indien niet beter dan de
bebouwde) voor het aanplanten
van nog 150,000 Wijnstokken.

I

LHfE~SVERZRK

D. ISAACS & CO.

Op VRIJDAG, 17 September aanst.,

11. URE·

E U B E L E ·N

I!

EXEGUTEURSKAMER.

den voorraad

alsook

E U B E'L E N
EU BEL E N
.

MALMESBURY

CONSTANTIA,"
Reneu's,

A. P,

F. LlNDENB!i:RG,

IN DE KAAPKOLONIE.

"BOOG

.

PLEINSTR~T,

Weiveld.

HUISRAAD, ENZ.

r. J. DE VILLfERS,

KOSTBAARSTE, vVIJNPLAATSEN

r

200

Maatschappij

IJ zer- en Hardewaren .Pakhuizen !,::1.6

70,000 Wijn-

'en Ververschingen

Bonus

VAN EEN VAN DE

,

van

Zoo~18 Brandewijnk etel,
Potten,
Kar op Veeren, Paarden,
Tuigen,
Varkens,
Bokwagen,
Jukken,
Keldergereedschap,
zooals
Stukvaten,
Leggers, Kuipen, Emmers, Schaal, Zagen, Vellen, Kafbalie, enz.

VERXOOPING

PUBlEKE

.,

VALENTIJ.N

gedeelte
over de

VERDER. LOSSE GOEDBREN :

. AL8ElIEENE BOEDEL EN WEESIAIiEIL.
Roedel

Worcester.

Boedel behoorende.

J

Insoiventan

tot 12 duim

D.&II 8I.U1ZElf, .. OeD~ale
t, Pompea
DUIW.lOD8, WIBO.lABD 8OJlOl'I'ILS
BfKQI.8, DISD.
ALSOOK,

Ondergeteekenden,
in hunne betrekking van gezamenlijke
ren van bovengemelden
Boedel, gullen publiek doen verkoopen

:tle heeren J. J. Hofmeyr & Zoon Afslagers.

In den

Ondelli~ge

CuratoDE
BBANDRAI'S BLOEM VAN ZWAVEL,
Op
Do~derdag,
30
September
1888,
IN 'T GROOT EN KLEIN.
8 OCTOBER 1886,
Ten lOU re des MOrP'ens preoies,

VRIJDAG,
Koebng,

KAAPSTAD.

PUP.ltf, I tot 2 duim .
O.I8LAG.lN InlaEB
PUP&N, i tot 2 duim
OBOO'l"D PtptBN! tot 6 duim, A.ARD.lN PIJP.IN

--_---_..._-

Di strict

No 19, J DDERLEYSTRUT

TE

tOODU

Boedel van HENDalK FRDK. SDrlONIB, van Goudini,

f A\ ~IEK ERK.

Ondergeteekeude,
in bare betrekking
alg Executrice Testamentaire
in bovengemelden Boedel, zal puhliek doen verkoopen.

"i

BIEDT

Oost Londen Hann

op aanzoek.

~

TAIl

het

., Lizzi. J'

..

opligten

..

.•

..

..
T&II

..

van de boot

..

..

Haven..
..
..
..
1COOD
van plaata .. Groote Constantia·
8uba1die- Worcester en Roodewal
8poor_g ','
Tafelbaai

H. E. RUTHEBFOORD & BROEDER,
KAAPSTAD.

Totaal
'£193,1
Rente te dragen tegen de koers
Vijf Ponden (£.5) per cent. per ann
betaalbaar halfjaarlijks op den 1
Ji;QUITABLE
April en ISden October in elk j
de Thesaurie te Kaapstad.
De
te worden gecha.rgeerd aan de 1l!'6llDeene
Inkomsten van de Kolonie, zaloploopen
ONDIG'!' 18U.
op de bedragen der aangenomen
van afde datums of da.tnms waarop .ij
DIREOTEUREN:
Thesanrie of ten Kantore van een Civielen
D. ~ERSCHEIDENHEDEH:
WelEd. heer W. G. AND&lI80l!I, Voorzitter.
CommiUaria inbetaaId worden.
1 Dubbelloop Geweer (Breech Loader)
Geen Tender te lijn 'Voorminder dan
Denr Kozijnen
DE WEL-EDELE HEEREN
1 Lot Kajatenhouten
1 Rifle
.tI04 voor elke .t100 Effekten.
en Vensters
H. BaUD.
~
J. L. M. BBCW".
L. J. eAUVIN.
1 Geweerrak
L. Ho GoLDICJIl[IDT, M.L.A. W. MAJlIlH.
J. A. RBID.
Tenderaar. moeten in hun Tender op'
1 Watervat
H. K. 'l'rIDGOLD.
G. SIClIEL.
geven :1 IJzeren Tank, van 400 Gallons
2 Schalen (groote en kleine)
2 Laddel'! (groote en kleine)
Brandaaaarantie van iedere soort door de Kolonie, den Vrijstaat en de TraDllva&
1. Het bedrag van effekten waanoor
1 Paar Karlampen
1 Groote Broeimachine
zonder verwijl gesloten tegen billijke premiën.
getenderd wordt en Je aangeboden
2 Honten Bokken met Planken
1 Groote Klok met IJzeren Raamwerk
N.B.-Woonhuizen
GeaB8Ilreerd tegen zeer Lage Prijzen.
premie, in geachrifte---':oowel als in
6 Platen Galvanisch IJzer
oijfera.
rompte Betaling van Vorderingen.
Een hoeveelheid Kalk en Cement
Agenturen opgerigt in al de voorname Steden en Dorpen in de Kolonie en omlig2. Den datnm wllarop Eij bereid ZijD
E~ HUISRAAD:
~
gende Staten.
het bedrag van hun Tenders in te
] IJzeren Katel (enkel)
6 Stoelen
V'()ogdijbesigheid van elke soort ondernomen tegen Liberale Termen.
betalen, of de datams waarop zij
1
Do. do. (dubbel)
1 Spiegel
Toor.tellen dellel"e in paaijen te be·
2 Waschtafels
1 Lamp
1 Groote Kast met Lessenaar
Lft OP BET ADRES:3. ~:nplaats
"aar zij bereid zijn te
1 Bakkist, Kombnis Tafel, enz.
1 Tafel
betalen, hekij aan de Thesanrie in
J
Kaapstad Qf ten Kantore vaD een
F. JUWELIERSWAREN
~
ST • GEORGESTRAAT
Civielen Cqmmi8l&ria elders in de
1 Gouden Horologie
1 Zilveren do
- J KAAPSTAD •
Kolonie.

Braa.assurantie

eD Trust.aatscbappij,

I

Bonus

zal worden aangeboden op het Vast:oed~

G. H. DUNSMURE,}
G. W. STEIJTLER,
W. A. C(JRR~Y,
Gebonw der Kamer, 76 Adderleystraat,
Kaapstad, 9 J ulij 1880.

Gez. C.ratoren.

H. JONES & CO., Afslagers.
BELANGRIJKE

VERKOOPING
VAN

KOSTBAAR VASTGOED; ENZ.

I

Equitable

I

Brandassurantie

en Trustrnaatschaopi i

I

la

Do. Ketting
W. Y. ~LDRIDGE, Secretaris.
de 1a!l.ln.u
Bodels fil FREDBRICK DiNIEL LB ROU
ti
G. De UITSTAANDE SCHULI)EN behoorende tot dezen insolveaten Boedel
P18TER CARU LB ROn.
zoowel als tot dien van MITCHILL& Co.
'
.
De Hanr voor 4 jaar van BCHAPEN en MEEUWEN EILAND, loopende tot
A A MBE IJ EN· POE DER .
80 September 1890.
.
R.
MIJBURG
H,
}
Gezamenlijke
~~ooeedat
tot
hie;toe
gepaard
ging
met
het
gebruik
van
bovengenoemde
M~
E Ond.rgett'ek:enden, in hnnne betrekk:ing van Gezamenlijke Curatoren van boren.
J. G. SCHILTHUIS,
Caratoren.
dlCll~, heeft den EIgenaar, den Heer C. H. BOsJllfBJ:BG, er toe gebragt deselve
gemelde Boedels, lullen publiek doen verkoopec, op de PLAATS ~I,e,
Malmesbnry, 28 Angustus 1886.
meer prominent voor de aandacht van het Publiek t.e brengen i het werd ia vele
h
J.
W
IU 00 R
v J
gevallen bewezen een seer krachtig middel te zijo ~n
deze 100 algemeen heer1
lf.
EnS...
Afslalers. echen"e siekte, d.ie ~~nid
wordt door hoofdpijn, ~ortligtigh~id, drukking op de
,
~,
antt, dU1S8bgheld, gebrek aan geestkracht, ~nregelmahgheid in bet bloed
1

Hm:

D

OP \VOENSDAG

DEN 29STEN DEZER.

DE WELBEKENDE PLA': T:::::7D::::,O
g::d
"WITTE ELSBOOM"
•
groot 9;'1 MorKenen 430 Q uadraat Roeden, geieR'en Dabij de Breederivier Spoor"egstatie, iDhet Veldkornetachap Wageboomarivier, Di8trikt WOl'Ceeter.
De PLAATS beeft een Pracbtigen Wijngaard, benevens Vrucb'boomeD iDovenloed.
en Ui~trekte
I;anderiJeo, en de Bou"grond i8 aeker van den Beste iDbet Distrikt.
\oorbetgenefvanKoopeMilal
de PLAAT.:i.. eerst opgeveild worden in TWEE
PERCEELE.V,
Je EE:'<I Hnn met de Gebouwen bIJde Opotal eD circa 80000 Wijnatokken, zoo wel als een G~
Vrucbtboomen·Boord; en de ANDEREHILFT 'bevattende.
een Nette WOclcgmet circa 46,000 'Yijnatokken in..bun 4de jaar, Ditgenomen10,000.
VERDER ;-Het gewoneaesortunent BoerdenrGereedecbap en eenig Vet'.

BONUS EN VERVERSCHINGEN.
PAUL BOSMAN,
F. LINDENBERG,

LINDENBERGa

CO., AFSLA

~ Gesamentlijke,
Curatorea. '

5

o e eeffn

•

•

R

& Co..

GE0 RGE FIN D LAY
.

& G0

BIEDEN NU AAN

~:=e~r;!~

lw..

t+

De Tendera
worden gerigt san den
Kontrolenr en '.Anditeur.Generaal, ge.
merkt op den o."al&Q' 1 ender floor Gou,,~U
Effl~,
en moeten bevatteD
den Vollen \Too~m
en Van, alsook
het adres van de. Tenderaar, en moeten
geteekend wordeni door den T~~deraar of
~e Teoderaara, of "nn behoortijk gemag·
tigden Agen~ of ~nten.
De Regenng l*hondt zich het regt
Toor om eiken Te,der geheel of gedeel.

pi~~~dbi;!d:reen
van di' Poeder om t bloed te Terdunnen en e~ tel~~':e~!nte;J
..t
d~~rt:i;~i~~~jgbaar
Villen
bloedaomloop
te bevorderen,
te prikkelen en
aansoek
Kaapstad,
te
I
.
slom de werking dei in....w.nden
ete
K aan d'J,Theaaone,
dCC
.,
rege eD, en se te lalTeren van ijmerige en acherpe Btoffen, nemen de oDaange- 0
Dantore
vat e iyjele o~
Dame uitwerkaeIen weg en genezen de Siekte. Het ZIt} ook zeAr heil_m beTonden aariaaen elders in ete Ko~onie.
wordeD W'&DDeer
het gebruikt wordt ala, bovengemel4e voorteek~en, de, ;'00,.10006. laa~,
van RH~~1'ISCHEJICH~
Sloh voo~n,
en ook.bIJ.drukk~.gopde
H.M7H.ORPEN,
•
rBt, droogheid, Jeuken en ohroniache aandooDlng8ll van de hwd, en biJ waterAuiste
Til'
'd
KI'
mob" meer bijsonder wanneer deze uii onderdrukte uitwuemiDg Toonkumi.
nt ._nner
er 0 0~1e-_
Ala &ell h~ddel
bij v~ing
kan het Teilig W\lMen aanbeTolen, alamede
YOOr de behandelmg vaD Ultelag bij JWideren.
00
el.
I
AJ'8LA..GBBB,COLLECTBUBB,
voUe bijlOllderbedeD nraUe11eD elbD Bo~
Prij. I .. ; per POd ta. 84 ......
al. ell "..ta-AI
•• Ua
...
DUIJ) Il00. DD UInGD JOo_ua
VBNDU.JCUORl!:
C• H • BQSENBERG"Ch·
Dr'
h 1_
ND ST
T K" nSTAD
eD
,
emist en
oog18t, oe.. van Bree- en Korie
.~A
- &AA,
AAC
•

Of

TEGEN VERMINDERDE PRIJZEN. J::
GRAVEN, ~t~orken, .~hoffell, Pikken, Schoppen, Harken,
HE1NlNGD
D, Helnlngatandaal(la, Spanllchroeven,
DAMSOHRAPERS, Snoeimeeaen en Scharen
ROTSZOUT voor Vee, Verwen, Olie, Verni~en,
'DRnlJENDE
W lJNPOMPEN, Pompen voor diepe en ondiepe Pu~ten,
KOOKlUGOHEL§, l{agchelll voor warmte, " Reg!ater" Vuurhaarden
IJZEBF..N LEDE!fANTEN,
met Vier .Palen ea Halfkap, PraalOhe
Sprmg Matruaen. .
-

Ltel.

l.Jzerpakhlls, lit" .•.
i!rlvA&'Ibaaat,
~"'"

It.·....

•

,...

Van N rd en & 0 V'II,'ers
srn

madttetraten,

4....... lf.8.-1Mi ~~:;:

rltMl..

.......,_
.....

Kaapstad.
iD Jen ~.éID
poeder, ~

ClaiIIIfI

« ,-+"f1IID.na-.,

bet

YOOi'.1t4.id

ba

po

-'fOOnteel·CWeaden

\

TOT DE "Z1IID AFBIlAAK" VAl BII&8DA&, 14 8EPTFDER 1886.
•••

BollaIl4.~ oV.~Z. Afrika.

I

I

193,

I

.u
d.n d~~IOh:r
d.hrijll,
di. d.l.nd~lioll"a
......
t!l8ll.
fod te IreonCIII of 8tauwo Diet YOOr dë lWIteO
£3 a.. 8d. ; Bold. E Blake, &.8" 92 £3. gu &g..lIch, I" a,a _IJ
duer eeu",:, da~ II) bhod IIJa .ob
Voer d. ~r .1Ul J!:,,~IaD4 ware b ..' .. wen. d!" oomaaiJ.ie &ou moet.eD heWeD, eo deed WW Thompeon 92, ~;
A Veroaed 92. £3; uf ....0 K"lot.,al..
t<etI'"n
d.r 1'f1l~I/!hJkb.ld no ~r oag.h)er
ecb.a, dat ~)a. jl"edragah, .. "1kJ'e, d. Boerea !,lllpraak in dier .oap dat, daar )[Y"burIrh bet Kaj logIeebT 92. £3;; CH B Bo.uberg 91, kOIll&all .. daarop
ot
brIltIllIlelt d.r laboorhlljl"o
oad
altijd uit.hllt.od b..Il.~recb, w.. g.worclea doo. IU -00 .er Yerlorea had ala ....dr.elij~
MIl
£3' JM Wowlberll' 00 ~3 ; Soldaat L L.ry
OUI door ben die 0lIl
De urklaring
na dit g.bruill bilt notuurlilk i..
Jo:ngllleelie "Il'eflng .. toolael w •• ~u. d.~ 18" d•. wel door eD door ""I~,
_.
&eeh IOID aan 8taotoo moeat wordea ui&betMld, IUj 89:£2;
TlUDb J A"de~
&.s.. S9, £2; H A w..•• rtrollwd. M",,_ wil
n
het deollbeeld, dat de bedoeld. deulldea •• rkr.·
6!:ct·a•
'an dea grootooD mk
la ICblJnlChooa. betriDeelOlll ~ID "Iw~ecb."'lnr
der de regtakoeteo
moeat betalea, al had Staoton,
Jaolreoo 89,.£2; L II aar...y 89,.£2 ; Xwm .• '11 de RiJllvegeriog
de_
lea wordea door bea, die aich ,0eJ"n met de 1836 ea lp<><>,en ook Ihane DOltboohoor.nd •• oor- Iwakkere ralleo IlIIIeo de l&erke""
"Ilotlijk I'IIft die op £3 aoo _praK maakte het feite- Bergt Mil
RB 88 £lk
Ka tJAd
88 I k"mea
MOb der orgu.n,
"lann
die deugdea I.teldea,
eehnttlla our de naturel~en tot de boofdpllobla, .oor all.a".a
.... , ~i•. meer ril. 1111&1' b.1 i. lijk v.r~.
Daar echter de koe~o der ooaa. £1
F Web~
tI
~t.
Inltleab •
'
Vudaar d. l'ermlaking der lifchlmen na g.dood.
w .. rd?Or d•.• tellarerehagen
der HolllllldlCh. gllaOlllf bek.nd, boe dli~ljJa maD d. Botr.a ...
miNie ~ten
betnnren waarop Bcaotoo in allen 88, £1 6.. ; .() W01Id~
88, £1 lie ; D SBrio~
.i.J&l!d.a, eea gebruik, dat lOO dillwiJl1 de woed. republ!ekelll Ilcb ond~.ld.a
no di •• ao de trapt beef, door bAlldeh"po,
dl" IUeeD .... bab- deele m h.t ongelijk wu
gesteld
moeeteo 88 £1 a.. ;J R J.okeoo
£1 6 . W H .Kaa.
der blanken gewellt heeft, di, de liJkea hunner Koloei •. !~.1D Nltel.
.lIcht alJa toe te IOhriJ....
Ni.t 4e lOtJIiaIr, 0111 dae door 8tantoll betaald word"':
88, £1 lie. ; Wa . Be'ri- MW:
£1 6&. !
el
ni_den
op d8lfl ijil. wiJ II bt-lwId.ld .iead.,
Bet IIJII ~ooroam.hlk buaue d.~klJto.,ldeD o.,.r d. ioboorliolflll &e _bennen
• ...,
da ",..
l..uns
Vl. Bergt.
88, £1 EIe.; H
seale
daardoor geprikkel:! werd.a tot bloedig. "nU.
d. ~hanchlJng
der IDboorb~.n
~~. aan de Boe- .oor llloetJellden B..er..al'-t
MG d. klll& wu
S7, 17.. 6d.; T Theron 87. 17.. 6l...; 8erJrt.
WIt de pre.ktiJkea betreft, waardoor de Jooge r.1I la Engelaad 111Ik. ~g
•• I~od ..a yenrellt d. be~.o
.oor de ICbandelijke iuliJ.ing
III dae saak, Y1III kraobinnigheid,
werd J Grant 87, 17.. 6d., 1 'Mo iater 87, 17.. 10 tJu iditOl'.
meilj .. tot dea rang na buwbar. vrouwea Ote~ bebben.
Huoae ol'llrtw!pog, dat Illielf,
,elllll- •• a Na&aI la 184.3. .0. EDg.leeb. a..ri.a
had de heer Bertram tot curator ... 0 deo boedel, 6d . Luit. Le_
i6 8. 4d..4J Luit. Rawbone
gau, daarno kan lIIen seggen, clat ".11.. , wat de leken met de ~en olll~nll.ode ber~a,
~a g~d.• &en.ooo4.
eifOn... rtre", .., ...,
wat 1011 juft'r. Bell tot die Y1III deo laanlrzinoige
un· 86; ·S.. 4d.; Luit &arl.
86, '8.. (d.;
H W
m_t bedonen
,"rbeelding k... ultdenk.a, om de tiJlgeerd e~ .riáocra&lJCh . elem.at ID Zald Afoka lij doea ~
bet kloek bel.id YAII v.. tberaclao ge.teld.
Short S6, S.. U. ; VL BerAt- Darideon
86. SI to mal!' to tbe oobol of 1111
laajtlte haztatochten nn Jonge IIIelIJee op te wek •• or~e~, "oet IOnd.r &wIJfel . dea 1I.lw.a ea 00- IIWIn.o, iie d. ge"areo der """,Lijl
•• r&O_
B.mUJIILIT.4T111
id. ; Sold. S SmIth 86. S.. (d.
follo .. iog,_I&tÏJIIr
to OQl
keil, d&arhiJ I.oetfepaat wordt.
Eene be8cbrij.iDg paruJdljfe~ oa~.~aoeker all .... laa a.~ad
.oorko- bo"ea d. lepDiapa
no he, Engeletth bea&alll P ... erd verleeod aan J. H. Dreyer, te Claremont.
Men ging nu "oor tip t.--ieo
wedArijd' begi I by I'yillll, 'hat all
daarnn "-I~t
Th.u-"
il oamogelijk."
111el. Malar ill 1I'I.W"'od .oor d. vnlad"n
der MI& 0... elkaar lI.elagea armea bad IIi buo .....
G.orge de Meillon, te Prieeka, mag OYer'"
.. hieteo .n het de tweede
&fdeeliog
deo jleatJemea of tb. Tu ...
KllIJChheld In het ba ... lijkalena ia eene onbe- moderu~ I demoer.Li. ea 'OQr ~eo chriateoain, bopigell lirijd m.~ Ding .. a
j lIOCb dl
maanden
terugkomeo,
eo de boedel Y1III &m. ....te b!r"en tot de korte afstaodao &fgeeehoteo gratitude,
for by \heir
kende saak.
Elk &soeto opperboofd heett een looal.a di. door de lO_te. &end.liag.a
b.grepeu "mulerhJlIe
lIarLlDt!"d..r blanho do')t dl&opper- Hockle1,
"11 de Kaal*t.d,
werd .&Il eara.tele waren.
\leu wu met den .... ten afltand nog co ,duct III a d.patedllll
n
.. a tel nouwen, die, in ,erlCbill.nd.
baltea nr- wordt.
ij'&elfde dW8epe l ~et.het
aflt·&rolken boofd, ""ocb dl ",nU .der boer.1I blid d. IDMf ontheven.
niet Ida&r toen de treiu voor x..pltad
aan- maadiDg b.n, t.b..,. ba"
Iprtld, &Ich pUJIjI"llvea tot 1r.ldehJII .oordeel tao be!rlnltl clj!r r8lflljfehJkhlld, die la on •• degea de der mlllllCb.bjkb..id
biJ baar doea triU.n..Maar
Daarop ging het Hof tiffin. gebruiken.
nam.
knowledge Ihll t.cs, !.bal
haar echtgeooot, die Iigeoaar u! flO haze kloderea ,olk.o
V~D Wrat ElUopa oaar bes oog.nJmd"
de baodelabelaDJr.o bedl'fijld ...erd.a dOOf
oar Outla bu onglaate4
.n no de nuchteo uo deo &lbeld 'au baaraelf ID alllelll~a ,temregt driJft, wer lit 0011bij 'eie ia· huaa. "".dging
aan dOlkut, ge"oeld. Eng.la Id
and OoloD.1 Pblili .... anet
hue be.oek.".
,loednJII'i. E~ellCheo
.a hll eea .d..,l. der elOI' weder de lidel, Neplag, om d. oall.l.kkig .... ar· Z· .6fl'lkaaD.ch.
Willlbl.cloll·
come from tb. I.,..iaI
Oo"era ... ,'
T8j!enonr dil dookere tafereel ua de I.dea der granlen, die .Icb la dea later. a slJd la Alnka ten te ... IOIIen.AII d. 11raaoie der blaak. kolov' [\ ~
i
rA
~.
Now S." ben ie apio
Zwd.Afnk"DlChe
oatarell,," ID bun natuantaal
hobbeo aeergelIIIt. Wat moet.a
d.se lufrede· Ollte!!, Z')() wu 0011.Il..,n b., geld.hjk beIIng
(Yan OMen Jla.p~ur.)
able iDI! I 0<' WM. oftio",..
.. rm.ldt Th .. 1 al. de hchlllJde aUeea d. toewlj- naan flO' d. II groote" re,ollltie denkeo na de hOltmlltief 'u d. ui.& milld.r ICband.Djll. aaau.
L WU ITU.LD 0.1 .1KT VmuJflWOOBD:&lUa
pOlwble ~tiOD'
lO thie U,100T,
dlog der BeotO"D huooe opp.rhoofd"n eo huun. Bo.r.n, dj.e bet denkbeeld nn g.hjkheid tDIIChen aLi. der JJiamaat .. ld.n iD 1871. Eq toea de ootDe achtste jaarlijkach.
bijeenkomst YaIl h.t .00. DI GAVOu.mraOJrZD OOall.. ro.wDDTU
niorwted Ide... ioto tb.ir bll&dt,-I
88hn
oohegnalde i
lheld
JogS"1 g.hJIeo en moM.... eeD ~Iankan Ohrllt.o eo ~O Iw.rt Ich..-I
eea- worpea .poorweg
Delagoabaai.Pretotia
&aa de Zuid AlrikaaolOh.
Wimbledon
werd Itiaterm IJrGIIZOJrDD ITtTIlKlDr KI1JIJrU .1ft
TAlTU(J.
witb bed iol"llli,,~.,-but
in utter
derea. eene gutnlJhdd
.00 groot, dat t.o unllen
,o.dll!
:&elallchehJk .Iodea,
10\.1
belaccb ... Traanal.ra
de kane If.f, licb onafbtnk.liik
le morgea te Xnil~ririe.r reopend. eo UI zeker IOIOBT WOIIDD.-lUD.]
tbe iotereet .nd .. iehee of II"
no de ,0edlD~lmlddelea
betoodel'lCh'ld
tUIICheo hJk, dat II) h~t alleeo al. e.a.
oogepubl lIIu.n
Yla de EngellCh. le .. ra~ci.,. in N~tel. d • .,meeIe weell dlll"en.
De dag wy seer
ADMISSIE
I=:XAMEN-l886.
Iubyct., aDd f"r &h.,ïr IIC&I, tb.
IDIJa .0 dlJo hut
Diet erkeod wordt.
echerta opoom.n P Dat dot KuplClhe
bOer.n wu het dood.onaie
der T ... oltll.llChe Republi.k
f,aaI. en ~stig
voor het echieten, ofachooo de
geil blamed and dieliked.
Oodanl'
de groote 1Or'ff, die .. le lendehnl!"eo t.n
eeneo
mal.
00to8l!anke1iJII alja .oor g.teekead.
lucht eeIU/',alOI miatig en het licht een w"ioig
lo lb. pr_ot
IIIIUIIC. I tear Ul_
"0 d. Beo toe wIJdeo, bel.IJf"lt
oa.e IChrlJter de moderlll beechatlog.
Blijkt d. BJOIr~olm... kt
" •• oe lIekelijke
a.. erhetde
111.., a11.. a 'IOhittereo
Wal gederende
den morgen.
lo "'an tUn B~,.r.
cao a, loager plMd igool1l1lCl, &her
seer, of dit ne 10 IIJO Itehee! OOIt tot .. a derge- overtuigd
te W.I.Il, dat er lDet d•. Datarell.u
het haadelahellDg ua Eonlaad ' be.. Ojf.o beb- d.n namiddag
..... dit veel beter, doch toen
Mijoheer,-Ik
kao DI~t aalateo eeaige woord eO And rppeat..d u:pr_o",
of p.blie
hJk.o graad Un ~lChannll,
aJ. de Europeanea
Dlell UO ~ .~.geu II, all'll
bl.t dUldehJk be- bea d.a •• ,koop YlO ammuDiLi. UIl de iD. hadd.o de aohuttere te kampen.met
een ong&- te ,oagea biJ dIe uo "X" In a .. hl"d fIln 4 S'P'. Ihll.mltto-r. from bolh E-ghlh
ud
barelkt hebben, geraken lal.
Oe IIrool .. m....
merk.n, dllt II] de. m~ode~D IIID, dan II bil ID boorliogeo te :l.imborle1 '" .Id.n to, te lateo. atadig windj.,
dat WelllOO lUtÏfJ voor ben.....
our
bOlt JOn.at g..bouden AdlDl .... Eum",.
all lid •• of the coan&!1.
nrtoont
geeoe aenmerlleo nn .o(,rult~ang
op bet oog 4ez-r VflJb.ldnrteoden
eeD gruwehJk IJjt g8ICbiedd.
iD op""bftren
Itrijd ID't Ill. ala het alechttolicht in den morgen.
Beaoekerl
Te relit noewt hiJ h.t "0 'ferlld.flIJk" ~at er
It .... th.rafore "Itb great pail,
nrltaodeli]k
of led.hJk
g. bIed.
0.. m... t.D de.pool.
Wat de 1II0~ltliogeo betreft, d" •• be- 6 YlO heS Zandri,i.rtraotaat,
dat tlergeli,ken waren er zeer weiuig, veel mind.r dtm ",rled.n
.uik eelle f 'lit kon pla&u. nodeo 11181bOItr"lIll1"g the ~pen
tbe r!pon ~nded
iD
loudeo Dleta hner
doen daD leteD, loom haDoe IChouweo alch natuarlilk
al. d. beecb.rlDers d.r haDdel &ltdrakkebJk
.. rbiedt,
Voor d. Bo,,- jaar; doch mea bo .. nrachten
dat de
tot bet p'p""
o'er bet Eal{el_.
IJlt h.p oyer COancillor., at tb.1f m.. tilll", CIOI.U1join~
"oorouders dIlden, voordat de blankeD hua .oet ID ... aruo en IIJO .aer gentlgd, de b.lleerlillieo,
rea iD Traall'aal,
om iOild door be~beraD, die atellioK wel groot.r
al worJeo.
ODder e het .erk 'oor 1885, 100t.de nn ~o"r 1886, ,oor- wer of &hOlM! ~ntl'lDea.
Thit
ZDld·AfriJla letteD.
Gaarne 10ud.D II) alatead dl. III 1<!IlfgelDaakt hebbaa. 'oor
uel beur boodardm .. 1 talri Ik.r sljD dao lij
wu di. ecbuttere,
waarnn
de meeaten oude kenn_n
g ...chrnea.
totel dwoc1tuatioo OD tbelr pan,
doeD vau de yoortbreogaeleo der EtI10peuche
Ohnatene~ te houdel daa de wol II .... r r.gtaioWApoonl.lllfder K.iFttra eeD gu .. r, w';"'A&Il meo zijII, .... reo een YIIertiental lOldaten van de
IJ. ExIlmiDator, lie Ik, wu D~. d. ~r,
ea legitilllate df'8Ïre of tb. ir,h.bitaote.
beechaviog, wurlDede de •• odehngeo heo bekead nlge, milltr tneu
hardhaodlge eo aUJfhoofdige al. lOad.r Ij•• o kaa d.nk.a.
Uebbeo de bran
Royal
Scota, het regiment
thana alhier in ait den Almaaak ~m3rk Ik oat hIJ S,cuoda. II.
OnlODiate ba .. therefore doable _.
hebben gelDaakt.
KoloDiatea. .
EngellCh.a, dl. men .a beeo klagea ottr Il.......
gami_n.
Br waren een negentig achuttera
Z'JO Ik miJ niet "rjllS II De. MeGre,ror de PeI- Ilrat.,fol f.r Ih. C<JDeiderate call1.,ralII
IJli oeelDt Oilll wag, dat enkele pelSoaea ood.r
OogelooflthJk groot 11 het aan lal der luter· meeDd•• llferoiJ, w.lke ID atriJd m.~ arr.. 'fla
~koll1en.
alJude tien meer dan nrIeden jaar, 1IU1IU
'oor dat fik.
HI.r li~t mogehlk d. Imp"ud
G '~erlD:nt:
ol Suapend
lie J3&nto. &lch ondenchrldea
h.bban door een praatJe a, die IOmm1j(e uad.hngea
ho Dad... I. vaD bOIt•• ltd. tractaat ID Traa8faal ~.taall 'OD ooit d
men ...u eea~nl
telenrgeeteld
dat de r"d.R YlO d .. onll""regeldh.i I. W ,,11111" b•• tt de .. h,cb eJ\bl..jfralD II tb. oatc<>m. ot
meer daD g.wo, e~ aaoleg
.. MeD lOU eeo tWID- ~e Hol~adlCbe
Afrlkaoor~
u~preid
bebb"n •• en .Ioger ul&geatolleD, om deo men"D.~oor.
Namaqualandache
ntten, di. meo nrwacht
Secuadru
."rd ter .ltd.r
ur. h.t .. erk gekre. aod proper in.",~e.ti '" of oar .
tllltal pr.dlk.,.
kanneo cpoOt!men, met deo geVe aoli\)ltbll
der l.ndehDg.O -llIjlt
Vethd."deo haod.llo
.mm'nltie
tellen te lI".. n f l!ij had, Wilt waren opgedaagd
g.o, loeo de PrimanaR hel g&DlCl oODlogohjlt lOlde the pe<>p1e. "lib .. lrMWO ID the
IZuddello Euro~o
gelqklt .. ode ID de 800rt lO op.nhaa~de Ilcb Diet op ~oe ~eltt wiJ'"
" .. k h.bbea .Ieh dMnoor
wellfdwacbt,
hl' wu bilL
Het echielen nam een aanv&llg om tiea Ilur, ."Dd lIJD w"rk af tOI doen. JJ .... rblJ IllnfZh..t qa.rwr.
L.I the .A11n wb~ch ()ar wielt
,au nratandohJKen
aaol.ll.
dlea buo beroep aangefll~
door J>"rs oohJke guneo, door kreo· te nrieIdelijk
geld te nrdl8aeo
.a tllYeo. d. op. acht achiJVCIII,ging heel vlug, eo werd tot mog.lijk
10' o .. rbaaat we Jat d. PClIII&CII18!ko"o m-t b1 tbe GOtermlDt 10 EDflaad
eiacht.
OnderwIJlelS no lagere ICholen, IChn}· kiog nO PI&f80onhlk. belaogeD, werd II) e.oe hgt. terweuclJte
~len
ID het naauw te brengea.
nJf aur voortge.et
Het .. 1C0riog" ...lIrd h.m Diet ""'
hot regte .erk .00recDr""f.
IJlt h)pe tbat, wh,," tb'1 ""com. ocqo&alu&ed
"era, tolken, neo gelChlkt .oor huooe taa.k ala de geloongblUd,
du "0
alle berlll'teo ItóMlda de
voor a1ke eehijf dubbel gtMiaao, met vl~!r'n
II .I.cbta eene IllIIIag.
our petltiOD8 Wltb .. hat "e doetr .., oar
blankeD. dl. gewooDhJk lulke plaataen IDDem.n, erglte all waarheid omhel.de, "De ligt .. ardig(Wordt vervolgd.)
en met
een" dummy" echijf. &GOdet het iJna
lloeh nl.ttemln
bhlft d" .... k oa .. ril,eiIJk.
tbil ID&tt~r "III b. r8ll~ted,
and
IIJO bl] hood.rdea te Vloden." Eén ladinda vaD heid, die d. oterdreteD.t .. g.lachte.
all echte
onmogelijk
wae een abuUl le maken, en de Er u! Imlll ..rl "D. lab c"mmullle, of II MOj"ra. that olJ and onl1 mo' am ..aL of earl1 til
f
t
lo
di jfd"e.
V lIth Wijlt
.
. b 1)lOad er.chl1tten
konden sien waar huo IChotea be·" meD, ... a~eJl.e Id 0111 al d e papt~r.o na te ilAAO an d power,"1 '11 ....
lo. apaN d •
het ru der BaDtoe hOleft BUOYdO'S Pilgrtm',
el eo ",r,.on
lO
T
01 b I
I
landden.
Pr~r ... ID eeo hun Der dIalecten ,ertaald.
eeD h.den aan"boe oubilliJk de beroemd. Linogetooe
1II'f
u.
UOIl
VD, •• ·
.oord"t
lij gedrukt w<>rdeo. Hoe heeft d.I.
Bir, wben two ,,"'fllIlO the OutJe wae
auder heeft de kl8j!.nde eD we. moedige lDull.k ]IIgeoa de, Boeren gehaDd"ld hd.ft eo hone.1
De eerste wed.trijd w .. voor
Commulli.
haar werk lfedaaD, d.t IlJ luik ""0 to tb. ColonIal G:ll'~r m ..nt for t.ba ...
glCOlllpooeerd 'oor eeo aaolal g.zaogeo en h"de- kwaaci IIJ~ onw .. r upport over hanae tXpedlbe
De Y'olgende lilO de 108cbrijvingen
voor
DD PIlIJS VAll DO PJlE8WDT.
lDioelag Dle&bkft ootd.llt ,
£83,43:>, aOLhlnjf Will, I thiDk, ",U ot
reD. aooall d. b.ketrholfeo .. o de leedeliDgtlateflea Seem,le In 1862 vole Jar ..n, oadat bet l(8IChre- d. Haodicap
Wedrennen
bij de Lentebij"
Deze wechtnjd wu in twee afdeeliogeo.
De
GIJ lulL liet IDIJ toe8b1mmeD dat meD met werk dllopldated
cooditloa,
or that il, wotall
UODI gurae 1I0geD ~aar als handwerkalieden
fen w.rd, fl'lbroawen heeft.
ED wat L1uagltone
een komst
van
de
Z. A. Turf Olub,
le eerste afdeeliog ..... open voor militaire ach- .u d."D aard Diet bl o&llu"fl,,"'t kan liJD. Ik pall"d do~.
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p'_
tea er ruIm 170,000 kindereD taO deo ledtl d der Jan Londeo, beh.gd •. HIJ deed •• 0 ,.rh .. l, b"., Kapt. :Macdonald'l JClUIt.
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