I LLIÉRS,
'BLIEK,

1'ranalatev
p' ,

·:YSTRAAT

lappij-

VEREENlGD

Eltl~G

.-. )

--------,

-..

!insten

z UID-AFRIKAANSOBK

wenschen
KOII/an/e
le perma_
I"Te Jaar_
betaalbaar
.."
,
ttplljk aan'ICTOBER

['~', ( "~,II"~ JJaill'al!ket¥'
Jlaat.Mavl'i
r: ~toornbooteu dezer Linie vertrekken
V1lD
h:a.a.pstad naar Londen
om dea
IrJerec I I' oen sdlli, via lIIIadeira en Ply.
m~uth.re Sint Helena en AJcencion aan:~Il~cd<·op bepaalde to8llCb8lltijdell.
~'r ;r,- ,. Li I:)LI~ CASTLE,'
Kapt. J. 0
1:, ''''ol'', via Lissabon, te 4 n.m.
~." ~~'_" I I: l \DIOND CASTLE," KApt. J.

\ '".~Ie

T06-

na

den

Betalin.
'minder~g
-n verJ'~.H.'
vn n hnnae
ten duideI ngeo " of

\,.

''',

sa

KLIPIQJUV~

Voorts

hebben geen aanbeveling

Kapkar
Ouen WaO'en
Span Jukken
Snijmachine
I Zadel
I Lot 'T'trio-err

16 Koeijen met Ka1:vers
<6 Rij- en Trekpaarden
150 Schanen
50 Bokken
1J:>loep'

ten dage der Ver kooping

voorgebragt

M. J, LOUW,
Nieu wernar ktstraat,

«.t,
l.jg,).

x r:~lENTS
YOOR.
DE

LE:END1_

1

.\:\!; 'I'

.: "

",

LO .'
van de
'I' rl,lers in, middag'
;:: I{ 1:380
t" worden
irrf ten van
~.·IJ"Dj
\\' ~t 1806,
Jrn in de
'"

. £22,000

too

,),L)()()

10,000
ti,(JOO
:3,600

UOO
,60,000

• 7.000

r;,),ooo

......-9:3,100

van
n'1.um,
)den
aan
1tA,
80e
'1811
)ft

er
nl

n

lO;
'

nug,alle
LarneiI]k

8,

;:'.\ ,~;',-:.t~~
~~~o n~~tt:rs~al~~:~
~_,,.:,:~ .\I~lk,q)IlJz:n
:,."

is

~LWl,JL

DE

Oudergeteekende.

verkoopen,

wijlen
Publieke

LOU

II

W
Kapitaal £2,000,

IGNATIUS
Veiling

1\t:,~JI~GL\'lNG

Vrijburg,

YAN VERHUIZING,

" J. J.

l'S VERHUISD,
SEL\\'Y:\'

CHA:\IBERS,

ST. GEORGESTRA.AT,

i

11

°

VOOR den Isteo NOVEMBER &dstaaDde.

F. P. RElIEF.

jl::ch, i,', ['!\~I Tulbagh,
II :'cpternber
18:0.

P. \\1, J. B8SIIAN l;!g~t.
Heidelberg,21

Augustu8

1886.

PUBLIEKE VERKOOPING

'VAli

DE

Ondergeteekenden,
last I~oor den.h~r
Tan Caledonia

W.n.,

22 Jonge Bzels 2 en 3 jaren oud
10 do Hengsten. ~ do. do
120
do. Merries, meest allell

behoorlijk ge.
Ju J. Korn,

Zullen voor zijne rekening, Publiek
Verkoopen,

gedresseerd.

D

E Ondergeteekende
zal r;ijne Ieme
Jaarlijksche
VeJkooping
houdea
te Klapmata Station,

OP ~oJld.,rdag, 23 dezer, .'

ondervolgende

""

J. D.

Deutsche

ALSOOK:

2 Paarden,
1 Transportwagen,
Tuig,
Span Jukken,
Zadel
en Toom, Var.
kens, enz.
W. A. CURREY,
en
J. W. MOORREES,
Gezamenlijke Cnratoren.
Malmesbury, 30 Augu8tu. 1886.

VERKOOPING

VAN

,

C E S'T ER.

E Ondergeteekende.,
'l'8zsmenlijke Cnratoren van d~n Insolventen
B<>?del van
CoBNILlli
JOHANlUI M.AI!THIlTUS DE WIT, Tan Worcester,
znllen publiek doen
,.erkoopen,

OP ZATURDAG, DEN 2DEN OCT. 1886,
TE 10 UUR 'S MORGENS,
HET VER KIESLIJf{
EIGENDOM,
bekend als het II OOMMERCIAL !10.ARDING HOUSE," gelegen in de Stad Worcester, vlak over de Bpoorweg8tatle, Hoek
van de Baring. en Talbaghatraten,
gedet>lte van Erf No. 3, Blok-Q.
De GEBOUWEN
bntaan,
nevens Buitenve.rtrekken,
uit ~n onlangs opgerigt Dabbel- Verdieping H.il, bevattende ee~ me~~gte K.a~e~, JUl8t geschikt voor
een LOgillllhui8, ell om reden van do ~n.muldeIIlJlte nabijheid van de Spoorwegstatie rJbjd een ~te
opkom8t van Reizigers verzekerende.
VERDER LOSS~ GOEDEREN,
bestaande uit een groot assortiment
Huis·
nad, IIOO6la Bedden, Taf.la, Stoelen, Kleeder.k:aaten, 0011; Keukengereedschap,
Glas- en Aardewerk, e. l.. ta~lijk een hoeveelheid Wmll;elgQed<lren, te verllohelden
om te melden.
UITEIN DELIJg
h.tiRecht
van den Insolvent
op een zekere ERF ENIS uit
den Boedel Ylf,nwijle~ L. S. E&UJluS voor omtrent £:)00.

w. F.

STAMPER,,}
F. LINOENBERG

Gezamenlijke
Curatoren.

LIN;DUBERG • tD., Afslagers.

8'1' A D'r.

Hollandsch Onderwijs, londer Onder B'uchermheer,eha.p fI(JJI Zij" Hoog •
salaris te behoeven te beta·
Edele den StaaU·~
8. J.
len, op een:boerenplaats in
P. KRUGER en GttMraal N. J.
de Kolonie.
KJIIT.

E

EN 30jarige, ongehuwde Hollander,
VRn zachte en 8tille inborlt,
Tan
~oede familie en opvoeding, al eenige
laren in Afrika onderwij8 gegeven hebbende, en nu terngkomende,
na eeniiren
tijd in Holland doorgebragt
te hebbeo,
zoekt terstond plaatsing op een boerenplaat8, al8 Hollandach
onderwijzer.
Hij
biedt aan om 4 m8anden, zonder betaling', Holland8ch,
Godsdien8t,
Cijf.ren
Mnziek Onderwij8 te geven, tegen genot
van vrije k08t en inwoning.
Is te spreken van af 16 September
tot 1 Ootober
bij Mr. J. H. RoSE, boekhandelaar
in
de Langeatraat,
Kaapstad.
Brieven aan
hetzelfde adrea te zenden onder letten

geen_

W

AAROM ingevoerde Zadels te koopen
die geen ..aldocmiog gefen en
voor de Kaapeohe Paardea getehikt lijn. .....
wijl men RtrrTlJl'l beroemde K.olOlliaal po
maakte I lf NES ZADELS kan bekoaaen.
One Zadel il door de geheeie Kolonie bekllnd, heeft gemakkelijk. litting,yolle groote,
deatempe!d
en geWll&l'borgd volkomm M

gauen.
Probeert de Veren Zil.ting met GOmeJU.
hek, seer Gerieflijk.

~

~ro

BUTTER;

24 DABLDrG8'r.&A.A.1'

KAAPftAD.

Hui~belasting. 4

X.Y.Z.

H

IEROIJ
geschiedt
kennisgeving
dat er schikkingen
gemaakt
r;ijn
voor de ontvangst
van Hui8belutiDg
voor dit jaar (1886) op de .hierondergenoemde dagen, van 10 v.m. 'tot 4 n.m., op
de volgende plekken ill de Kaaplehe Af·
deelingj'

ZWAVEL!
ZWAVEL! !
J

,E

lj

Ondergeteckenden
hebben
8cheept BRAlIDUX'S B.B.

.Bloem
Uie

BONUS ! I

Sud·Afri.b
I: 00.

Jr, &; Co" .ltal&gera.

:.J

.BONUS!

tur
YODBraaD

I

Zuid Afrikaans.he '.AHOciatievoor het Beredderen en Ver,trenen
,
van Boedels.

VASTCOED

Zeitung

CAP

Het yolgendA Losgoed:

J. W. MOORUE8,

&falqtn.

" DAS tJAPLAND" ha, 8ieb lIur Autpbe
gemacht, die IDter_n
der dentechen Aa.
liedier in Siid.Afrika naob Kriften n y....
treten, eie eDgere VerbiDduDg der Deu .....
lo'er einuder herbeisufUbrea und eie VOD
,lieD wiohligen VOrpDgeD im }luUertaDcle
lnd allen iibrigea StaateD dIlrob IOrgfiIu,.
Berichterst&ttUDjllU benaobriohtigen.
Aal.
.. tie aUI dem Gebiete der Volbw~
aoterhaltende und bel.hrende }littheiJaJll'lD,
&omans und Eraih!angen achli_ .ah _
lOutiBohen Berichten &D.
AboImementapreiJ:
per 8 llonUe ti ....
-6}1ODate
Il .h.-jahrlioh
1 Pfd. St. PrInameraado.
lnaen.t..PreiJe: Eiaspaltig per ZoU wa
nnel doppelspaltig b ab.-Bei lteheDcIeD
A.nzeigen Rabatt vOG b, 10 reap. 16% hei
reep. 12moaatlioh.n Anseigen.
Probe-BDJIlmern P'&tia und fruco.

ESPERANCE,

BaDk.

e..,

1

Druelt uod Verlag

sijnde gedeelte van de Plaats "Langknil,"
gelegen
in de Afdeeling
Malmesbnry,
groot 675 (zes honderd vijf·en'leventig)
morgen.

1..<;OAK.

P. J.zn.

DAS CULAND

GENAAMO

BONNE

A. B. DI VILLIERS,
Sept. 1886.

De Villiers,'.ue

ZAAI-&VEEPWTS,

D

I

Paarl,\)

Dil: KOSrBARE

VAN APPLlOATIE:

'BELAHGRIJKE

De Paarden
eijo ge~rokken nit het beroemde Psard " Gaardian " nn den Bell •
HlI8r L. P. v. D. Brn., de Ezels ajn IIi'
praohtige
Hengsten,
en zijn allen geteeld op de Plaatafln I< Elandakloof
en
Boschpluts."
Zij zijn van geharde natnnr en overtreffen Potbel ge Paarden ea
Ezels.
Zij worden verkocht lOnder de
lllinste reserve.

-

Pl1BLlEK WORDEN VERKOOHT,

Aan den Seere .. ri. pro (em;",n d. ," Wore6l\er Gvujmijn PrOlpectMr
,MIUIl&:bllppij," ta.perkt).
Mijnbeer,-Ik
ioe bierbij unlOeli om---Aaodeel~D
. in
ow Muuchá,_pii
el .lllit in
lijode een ahllllng
per AAndee! biJ Applikatie. Ilc beloof alle of eenill mind.r Iletal AandeeI.n dAt mij •• g. wor4en :\eegewe.en
te acc.p\eren, en de Akee un
OureeDkomu
t. le.keDeo wanoeer ik daar we word opgeroepeo.

WOR

D

I

i.

'IT

Na afloop van' bovenstaande
Verkooping zullen voor rekening van den Insolventen Boedel van J. A. B.STll:R, van
" Bonne Esperance,"
Hopefield,

IN DE STAD

weten :K
b k . .
KAAPSTAD.
I KRAGGASKRAAL
in
het Veldkornetschal'
rom e armer,
groot
_ __
_
omtle~t 2,494 Morgen, waa:van 400 Morgen omheind zijn met Aloë en .1Jze~.
draad.
Dit Eigendom is te welbekend ,wegens deszelfs ,Uitmuntende .~e8Chlktheld
f I' I:\' Jcl ons een f lIssclw en wel- voor het grazen
VRn alle soorten vap Groot en KI~lnTee (meer bijzonder v«;'Or
:-:',lllilpelll! zoon gl'bofl'n,
Paarden
en Schapen) en uitgestrekte
:vrnohtbare
~aallaDden, dan dat he~ ee~~ge
aanbeveling VRn noode zon hebben.
Op de plaats zIJn TWEE, groote ge!'lef$hJke
,it 'RA};
II. E~~LlN,
V.D M.,
WOONHUIZEN,
met alle gemakken, 2 Stallen, 2 Wagenhnllen
en een groote
A E, U. E:-;~LI:'-l,
geb, l:lADIA~.
MunrkraaL
" !, ,:r. i J,\S.,
2. ZEKER HALF AANDEEL
in, zeker afgedeeld
gedeelte
van de PI.u.~8
SPIEGELSRIVIER,
annex Kraggaskraal,
groot 620 Morgeo.
pelle plaats 18
dl" ~'.',tl'D '\\lg, 1>'i8l;.
alom bekend wegens haar standhoudend
Water en vrnchtbare
Tnlngronden.
Op
dezelve is een 8tevig nieuw gebouwd WOONHqlS,
onder IJleren
Dak.
~
Aan ramille en VrieDdeD,
8 ZEKER AFGEuEELD
GEDEELTt<.: van de Plaats
VlCTORlA.S DAL,
Watergat, groot l,~ lO mor~en! heeft volop Water en is w.lbe(J){[ T bekend
gemaRkt,
dat op Veldk~rnet8chap
ID ,~et district.
,
..
d. Gd,)n September,
in den Heer kend als een dcr be8te duinplaatsan
Voor Koopkonditien
en andere bijzonderheden
vervoege
men_ Zich biJ den
, 'rI-laprn,
10 dtn ouderdom
,an zeven.
Ond-ergeteekende,
of bij den Eigenaar
,
" l' ;:Ill n, rif mfl,wdpn en twintig
dagen,
II:1,Ti
tE" ,[,'rl.!'chd,lfl
Lchtgenoote
ANNA
.-\U.TT.\ HETIEf,
geb. CONRADIE
j
u.' p bttrt:urd.

\\T

JOtJ1lIBT,

VORM

Plaatsen

E heer Pn:'l'ER BEl'IJAlltN OOINDAA.L,k.zoon,
van voornemen
lijnde lioh ill de
Transvaal te veatigen, biedt Dit de hand te k~op aan, de Tolgen~e algemeen
beken dl', uiLmun\ende
VAST!!: EIGENDOMM~N,
gelegen
al8 hierboven,
te

& CO.,

van £1 elk, betaa /baar a18 vol'}t;

PROOUREUR
:beer F. WDINBIBG.
BANKIERS
;Wor.uter
Colllmercial Bank eo StAodard
SECRfo.'T ARIS
PRO rex,
WelEd. beer L. H. SANDbBIBGH.

R. F. C. MULLER.

UIT DE HAND TE KOOP

\R

SAU L SOLOMON

1886.

'11 2,000 AanJeelm

W.lEd.

, IN DE AJ'DEEL~NG RIVERSDALE

en_Transportbezorger,

NI

Augustus

Uitmuntende

n~LlJ. ClIAS. PLEES,
E: ,',.~,;; J~tarjs

14

(Beperkt)

.1IJIli..u1!8

,

1. De

------

.J6!t_ 1!L.

25 088en (Slagt en Trek)
1[, Aanteelbeesten
8 Merriel, gedrel!seerd
8 Jonge Merrie8, I jaar oud
1 Jongen Hengst
I Bakkar
I Lot Jukken en Stroppen
2 Ploegen
"
En wat verde-, zal worden aangebodl,n.
J. J. KOTZE, W.ZK.
Malmesbnry,30
Angnstus 1886.

1861.

ara oNa.

JIll'! BOVENLANDS AANTEELl
Ir

De

11. bij Applikati. i h. 6d. bij de Toewijliolfi
28. ad. It. wekeo na
Toewijling, '.0 lil. 6d. bij elke oproeping dAarna, oDderhevig UIl een
III1eD ge",1 m,,!!, e-n oproepiea
mHr dan 2,.
6cl, p.r Aande.l baclngen.
Het doel 'aD lie oprilten i. om de dien.ten te "rkrijgen
"0 eeD
of me.r der D.. lb.lIl1efl, in wie bet ,01.Le nrtrouweD
kan worden ge·
ateld, .0 iD bet !Ialit Le kOID.n uo Goudboudeode
Eigeodommeo In de
TtaDnaal, uo ,oord"l.
de, Deelbebbere.
D. h.. ; J. D. HUGo, gewnfo
OiTiele Oommifeari. nn Aliwal
Noord, ia atgnaardÏJ!i
om naar de Goud,.ld.o
\e gas •.
ApplikátiH aa.t b.!tallog un lL per Aaodeel moeten worden ioge.on4.0 un aen ~et.ria
pro tem, togeD 26 duer, Da welken datulD de
!ijlt p:etlo&eD al w~ert.
.
(leeD
,oor AandeelIlII lolleD in aaDmerking komen die
Diet nrgell8{d' P'" 'aD b. ,oor elk Aandeel wurom uOlOllk l(8IChiedt.
PROVISIONELE
DIREKTEUREN
:
W.lEd, bM' J. D. YUGO,
WelEd. beer J. J. 11[11;80",
Edeie T. T. ,HuTLu,
""
J. N, DI JONGH,
WeiEcl. heer J, U. BKJU!lBABDI,
"
"L. F. LlNDKNBBaG,
" J. W. H. JhIBl.NG,
"
:.. P. 8081U'.N,

Il.

--,---,

b,;'_[,

JOt

G. H. MOLLE B, J(IlfJ9tW.

LOUW.

Op Dingsdag, 21 Sep' e.k.,

Huod Kanl!;..gnioj!', eo in

--_

'

Worceetel' aoud Prospecteer laahchappij"

'8 MIDDAGS,

URE

J. F. P. PEROLD,
D. E. P.FEIL HAUPT,

.
e.e, erko.plng

Du

li

ZEKER
ERF, met: 88U grooie _
iD geriafiijke
WONING
daarop, nabij
Lady Grey Brug, Noorder Paarl.

TE HOPEFIELD,

VAK DI!:

DES VOORMIDDAGS~

t~,

die

P;,;, 9Msz,~}S~O.,AI·w.~·,

lb
p Lil

VERKOCHT

In trout Tan de Koopman.beun.

VERIOCHT WORDEN
. N. M.

Secretaris.

PROSPECTUS

PLAATSEN &ELE8BN IN STBLL1LlID.

Synode.

V.M.

1886.

W.

PIMts
RAPENDAA.L,
No. 244, groot omtrent
3,000
Mor.
gen, volt:-ens Landinspectie
60 minuten
bij 40 minuten,
gelegen
met de
eene H.~kbaken
aan het Dorp Vrij burg.
H, Leerareu en OndHlingen zullen I
2. De Plaats
HARTEBEESTVLA.KTE,
No. 245, groot
omtrent
~edureLde de ZlttlDg der ~yuode eeu i 3 000 Morgen,
volaens
Landinspectie
60 minuten
bij 40 minuten,
grent, 'cr
a"D~lu"am
verblIjf VIUJCLI
ltl
het I '
l>
d Pl
"
i'c"aat
LO!or;llshuisvau Oen H""r eo Mej. zende a~n eerstgenoen:
e
aats.
.
"" " in'de Nrandstraat, No. ~I), dat in de
Belde goed voorZIen van Hout 'en Water,
uitmuntende
Schaapen
:LllilJdeliJke nabijheid van het :-lpoorweg. Groot veeweide
j OOit goed
voor Lan~erij.
;'.'"_!I gtlc;':ilD IB, CDomtrcnt twee mlDuteD
3 4. en 5. DRIE
PLAATSEN
grenzende
aan elkander.
De Plaats
iCCI"_lS lau
de Groote Kerk.
'
T
N
d
PI
t'
KAMEELDOORN'
"\.T
411
d
"\"e LUltiellJ~eglmakkon worden gewaarZANlJBUL,
o. 410,
e
aa,s
, .l"O,
,e
:'''.U, loctJllge blaa?vertrelr.ken en t:lchoone Plaats
RANDFONTEIN,
No. 412~
Elk groot,omtrent
4,)00 Morgen,
t.;cC ,c:, tU etLó goeue 'r.f~llDet
goede ~
volgens
Landinspectie
GO minaten,
in het Vierkant.
De drie laatMtge.
e.,.:. .;
.\llU
lal cr CeUO aBugtJlJame ZIt- noemde
Plaatlien
ziJ'n gelegen
omtrent
vier-en-een.half
uur van het Dorp
",c..'1' ca ')V~ I-'<:norookkamer Yrudou, Up..,
,
.1
l"k
",ccc,:J.~cIJ
cn "tteullo, die uiets zal nala.
Vnjburg,
en ID het beste Veerh8tnft
,van Stellaland,
voorname
lj voor
tu, :at tul, vera"LgoLamlDg der gaBleu kan ~chapen
en Bokken;
goede gelegeQheld
voor 1)ammen
en een overvloed
bi:t"""
"au v.urdlu ger~keud.
Daarbij van Kameelen ander Hout.
:
h~'
':' g uat Oe prijzen b'klilbJkdzIJu,.
T'ERMEN.-Op
den dag van! Yerkoopwg
een.derde
het
cc, Vr' c" tlJL19 a..uzoe·
IJ e eIgenaars,
.
....,
d .
M,Kontant,
d
?>JH. eu .MEJ .• BIOS,
resteerende
ID twee RehJke
paal)emf,nten
vau
ne en zes,
aan en.
\(, _", Straudstraat, Ka..petad.
Bovenstaand~
Elgendommen
zIJn ook UIT DI H MD TE !tOOP.
\ I -L [jt; badkamer en patente W.C.'8op
Doet aanzoek
bij den Onder~ekende.

De Aanstaande

Osseu,
coDditie sijn,

ALS :

DE VOLGENDE

.\ L -)l'jn
wlJoal1"alre is eon geheel
'f"r't' z<rllk eu is lJgezonderd
van mijn
a~' :,:·d'''f',LLZlgbtld.

-----_

van
per

TE VRIJBURG

·l~, Kor temar ktatraat,

-------

des Boedels
LA REY,
zal

A.AN8T.,

Levende Have en Losse Goederen

,

TE 11 URE

J. C. PITON,

éc p

12 ,Se)ttUlber

TE

AAN KLAPMUTS STATIE.

WICHT.

JOHN A. WELCH, afsla.ger,

m:~
voor

te verkrijgen

11 URE

G. W. STEIJTLER,

i: I OP DEN 7DEN OCTOBER 1886'

nr trk eleu.

~O,

Executeur
JACOBUS
DE

MARTHI:'<08

Producten
zooals
Vruchten,
Graan,
Vogetstruisvederen,

B:'H.,jt'W;J[J,

il

in omloop

.k lil't waar nemen
voor BUitenlieden

'"::;\U~

'- ".

gefucht

van Agentheb opge·
n.'!ak Ik aan mijne Vrienden
en
[,:','r1 b...k eud, dat zulks onwaar is.

;C!;: or
~:V.

teil

L.

M"'lNbAG, 20VSi;T_BIR,

Kaapstad,

VERXOOPING.

PUBLIEKE

C.

BO NUS ZAL GEG E V EN WOR DEN.

,

t " ..

Heer

Wel.Ed.

KOS'l'BA.RI
PEROEELBB gelegen te
Zonnebloem"naast
het Eigendom
van het"
Kaffer CoUege.n
De Perceelen onmiddelijk in front
van het College
zijn prachtig
gelegen
voor
Bouwdoeleinden, terwijl die langs de Kloof allergeechikst zijn voor het
maken Tan Baksteenen
.n Tuinen.

STELLALA'ND.

.ian mijne Buitenjenden.

den

'V1E;a-EB-tAOHTIG

J. C. STEPHAN, Afslager.

Kaapstad

wijlen

Y&n

Liberale BODUS Z~ geg"8n wordeD.
MA'IrHIJS

80 8BPl'1J1BBR
ULLBN
opgemelde
uitmuntende

WORDEN

0, lafordag, 18 Sept.,

OP MAANDAG,
PUBLIn:

In den Boedel

ZAL

osse.,'

Z

TE ZON NEBLO EM.

zal 'Worden.

JOHANNES

3ERIGT,

noodig

85 Eerste Klasse Sla gt-

)

,--

i:,~' .

:'~_ ;=0: r

:~7;8:~.
IDJ::L"ri~~~;;A
B~OB.

Eie EE LEI,

.

. TE

de volgende,

I
I
I
1

En wat verder

•
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8 47 tot hen gerigt, terwiJl d. gesellire omgaug .IJD _
tUIICheD de lw~e bouch.n
geIlUIDId d.
Ik oln 1,( met" JJUI(.o ~ IJllbo.,," '" fefioek"l1
1I0I\l.DKU, .... oehl Io"IJuwe doclltert ce lietI
t~ knn Bn Het weder 18 overdag wann, m ....r W Maclear
28 27 12
~l~i:r-;.
26 23 10 69 t'&D U ea tie Il &00 trou ... ter &lJde ataaDdelltl
ea b.l Paradl)s.
Alda,.r UI HlIlI'gr .. ,ell .D IU n H'Jb..1 goed te 1.... 0, Your bl) weer echrljf!, P"'Il:I'Of'IJeCl,
"OOfSl"~ 'lUI _
pnchUg
IaooIJ."
g~"t bkwerf !{epfUlrd met ... n ooaangenamell
J
RnllOu"llll
26
IH Iold ... t Kuaaga
29 24 19 72 echtg8l1OOte lIUlJIlI'8eIl nrkwikt., d. hoogach-.aar
BollaJId gelJodrl'.
y~
pllAtIIII ala Ru •• lt DDOpeob 21
Aal, Oe ....
-:i.D, ~~
~
lW \
(c
nschteu bhJ""n evenwel koud
J Athertoo
:JO ló
16 56
die bKtoDd werd door dit allet, biJ YeleD
lit
Oox:au Jo ..... W..............
~~
~ {ko ~.~
_.
-Ort
~ ur wol IS hUlr een goode vraag en de Lwt ChriaUIOB
26
lea 1~ 116.10 naiadIallll .,.,.
aWIe
B.
IUaf.
_..
-__"
~, ,,~
............. -- ......r~
~nl~eQ walie di hoeren bekomeu I1~DHIll SOe<L F J W.~
20 t~
r
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SWELLENOAMSGHE
Goud Prospecteerende Maatschappij KROMDRAAl
v....

(BEPERKT-)

!lE

BIEDT

,

LAGE

KAAPStAD.

TU

.m.m,

tot IS duim

LE "EN-S VRRI EKE RI ~ G

DAlI SLUlZIlf, ., 0eD\rifqale" Pompen
UUlWÁG ....
W'IJRGAA&D BOBOrJ'.1L8

ámr.u. ,

Bo- 19. JDDERLEYSTRAAT

Kantoor:

PRIJZEN,

.--'O"-n--d:--er"Tliïir=-=ge::--iM&&IF:'::-':-tac;;;::Cha::p:'-::p"i
j-

LOOtiBRPUP.lf, I tot 2 41lim·
_
GUL.lCl.. InDER PUPBN, • to~2 CbWD
GBCJO'lBR
tot 6 duim, U,RDBlf PIJ.m

GOUDMIJN MAATSCHAPPIJ

iKAPITAAL £2,000,

TE KOOP AAN TEGEN

-

<MUTUAL.)

DUD.

-

ALSOOK,

BBÁNDIlAI's BnOEI VA' ZW-AYn, L
IN 'T GROOT EN KLEIN.

BDEN die huone Winsten wenschen
veranderd
te hebben in KOlllalll~
Betalittg, of gebesigd voor de perma.

KAPITAAL;
1:30,000, in 30,000' A.8ndee~~n van tt per .tuk;
15,OOQ "aar
van na het Publiek
worden aangeboden,
zll~de het saId? s:e~omeD
door
e
Verkcopera in gedeeltelijk:e
betaling van het elgeiJdo~.
Ult~~k:lDg n.~ .15,000
Aan«ealen, betaalbaar als volgt :-28. 6d. bij. Applikatie,
5s. bll.~? toewlJiIlng, Ss.
een maand na de tJe"ijzing,
78. êd. saldo drie maandeD na toe"IJllng.

IJ zer- en Hardewaren
,
,',

Pakhuizen , iij~daevp,:="3oo~anh6:~~::J~~:
PLBINSTRAAT. KAAPSTAD.
EU BEL E N Dh GIU.O'I'ST~· l ft, H I"•.~"&., I~
worden

I

••

W. KAY Dów.

De

vooaZA"E.

beate

SETS-BlelaDtte

BBTltAMElt.

Deze Maatsohappij
ia opgerigt met het doel om de Pacht van KRO, MortA~I
en de mijnregten
daarop te koopen, groot over de 700 morgen (t,.wO acree) IQ
het moeder- Goudveld van den Witwatersrand,
en gedeelten van het ei~endom te
te verkoepen of verhuren aan Maatsoha.ppiiell
of personen,
i~ toe"ijzlDgen
"".n
geschikte grootte;
en verder om zoodanige gedflelteu .~au het el~ndom
te exploiteren en bewerken als in de belangen der MaatschappI]
wenlchellJk
mogt worden
geaoht.

SIi:TS-.aulef

GEORGE FINDLAY & CO.,
BIEDEN

NU AAN

TEGEN VERl\IINDERDE

PRIJZEN:

BRANDRAM'S BB BLOEM VAN ZWAVEL.
WINGERn
SCflOI"FELS,
Spuiten
CRADLE
ZEISE:-;,
Sikk-la
VELD-.n
1TI:'\II1-:1\
1\1-:-;
BLAOI\Ol'l-l{,O
•• 1 do,
1\OPERE1\
I\LTl-:LS,
Haddeo
en Budem.
G EEt
1\ (IPEf(
1IELR::iLL,
I3lik
nOT::;ZOCT,
"Jul Vdd

sr1HAAPSCHAREl'i,
Strujl1'~.r.Scbaren
Mc[)OUGALL'S
SCIIAPE.KI)IP
DAMSCIIRAPERS,
Pij,en 1'001' Dammen
~LlïSKRANEN,
foor Dammen
HEUZEL
OLIli,
Verf, Olie, Olijfolie
UE\lE1\G
[JE V ERF, jfereed leo jf.brnike
WIJNl'OllPEN,
(]omelastieken
Pijpeo.

s«i.

IJzel pakltuis, 15 Gravestraat, Kaapstad.
ll

Een Kapittel van Ongelukken.

OPGAAF lAN WERK REEDS OP HET EIGENDOM VERRIGT.
Diepte van Rif van de oppervlakte naar hoo£dgang, acht-en-zeventig
(78) voet.
Lengte van hoofdgang naar het westen langa het rif, twee honderd en drie
(203) voet.
Lengte van gang van oppervlakte
openende tot waar men bij het rif komt,
negen-en-negentig (99) voet.
.
Afstand van het ooateinds openende naar het weetelnde.openen
van het rif,
zeil honderd en vier-en-seventig (674) voet.
.
Afstand
van uithaal gang naar het oosteinde
(geopend), drie houderd
eu
negen tien (319) voet.
.
.
..
Afstand
van uithaalgang
naar het westeinde
(geopend), drie honderd
VIJf.
en-vijftig (355) voet,
Lengte
van hoofd "race IJ van dam naar val op waterwiel,
duizend,
vijf
honderd en een-en-twintig
(1,t>21) voet.
BIJZONDERHEDEN.

o

I
_f
_.

MAATSCHAPPIJ

PRODUCTEN.:

CALCUTTA

De Ondel':,teteekendell landen nu ex

,I Panda"

r.BDEKANIJII:JI'-OIlYeI'Iellikelijk

IJIA. loT IJl IlJl'-Axmln.tel',

EN HEBBEN

TOORHANDEN

de ontscheping.
:

HoutsoorteIl

I. qllalltelt

Jb-auelsche,

mlll.te'" eD.... cle laahte

ell

.rlJ•.

lJIavlJtwuk,

_oelel

Bet

D. ISAACS & Co

Goeclkoop.te BodIdelihuia YOOI'Bleu'bUalr, '1oT.. enrel'll.,
.ol'cel.i..
Goecl, Aar4ewel'k, G la.werk, -e •• ellwuell, Pleetwuell
ell alle allclere Buish01lclelltke
Beno041gc1heclell.

,~Ile Artlkelen

zijn ill dlliddljke

Cijfel's

Geillu.strurde

Catalogus

en Prijsli;lIt worden op aanvraag postvri;
toeqeunae~

,

,

I

.

--

Nu te lien

------een prachtige
uitgezochte

voorraad

Amerikaansche Orgels.
Geïllustreerde

Catalogussen verkrijgbaar

op aanzoek ..

H. E. RUT·BEKrOORD & , BRO£DIR,
KAAPSTAD.

LANDEN

KAAPSTAD

~U;

G R A VEN.
PARKES,
Kaap80he, Diamond, Shamrock, Socket & S~rapped
LYNDONS Patent-LUCAS'
Kaapache, Socket, enz., enz.

SPITVORKEN.
Fransche,

Superieure

qualiteit.

LEDEKANTEN.
Halfkap, Vollekap, Tent.
_,l

k

'8 '·d

d h

Tlmmermaus, Wagenwa el's en ml sgeree se arpeo
De

allerbeste

qUaiiteiS tegen verminderde

Prijzen.

AS,SEN 'E'N VEEREN.

ALQEMEENE

4llP:l

---

H

'Dl':

-TIS & CO

A DA'
10 Stralld--Londen.
P.~RIJ~,

BRr~SEL,

AI"TERDAI

IJZERWAREN.

A A M B E IJ E N POE

--J.-S-.-H-O-O-G-E-N-OOOIfN-,

2..

i

:"

MADRID!

t •••••••••••

,;

••••••••••

ftrrelena

, •••••••••••

"t, GALERIJ

II

__

C. H. BOSENBERG,-(Jhenllst

j.

JOHAl{

JUSBH--'

I

GOUVERN £MENTSBERIGT,
No· 624. 1886·

----

......

~.

a..u. ~
~

.

De Thesaurie, Kaap./ad,
K'liTP de Goede Hoop, 16 Jul,j 18"';,
VOOR

GOUVERNEMENTS
DE VOOR
SCHRIFTEN
VAN "DE
KAAP DE
GOEDE HOOP ALGEMEENE
LEENI1i.
GEN WETTEN 1881 EN 1!83."
}<;FFI<~KTEN

ONDER

0 ER.

ze

I.Dnex
omtreDt
Vef'weic
Bedien,

VA
"ijllkët

1:;c~~G~~~l~rt:nria;~~'Ê;i~~~~'
voor Gouveruements
Effekten, te wordeD
'uitgereikt
krachtenB de voorschriften
V&D
Wet No. 25 van 1886, getiteld
"DJ
Pnblieke Werken
Leeningen
Wet lBb6,
voor het bedrsg en de doeleinden in de
volgende Schedule omsohreven:-

SCHBDULE.
Kimberley Spoorwe.J
••
Oraojerivierweg
Bruggen,

Arbitrage en Eisob
..
..
Kei Brug en Koketad Weg
St. JaDs Hoofdwr.J
..
..
Port Alfred en KeimoDd Weg..
Oost Londen Haven
.•
.•
..
K08ten vaD het opligten van de boot
"Liuie"
Tafelbaai Haven..
..
•_
.,
lCoop van plaats" Groote Constantia"
en

13.10]
b,()()()
10,000
6.001

o,bOO
I bOIl

Del
tel&lDen

Paarl

1

i,OOV

Roodewal
•

Totaal

75,00(l

•

£19",100

r

Op last,
H. M. H. OHPEN,
Assistent Thesaurier der Kolonie-_

Van Noorden&Oe Villiersi
.lJ'BLA.GBBB,

VE

bO,OOl)

Rente te dragen tegen de koers vaD
Vijf Ponden (t5) per cent. per annum,
betaalbaar
halfjaarlijks
op den I óden
April en 15den October in elk jasr, aan
de The88urie te Kaapstad.
De HeD~,
te worden gechargeerd
aan de Algemeene
Inkomsteu 'Van de Kolonie, zaloploopen
op de bedragen der aangenomen Tenden
van tU de datums of datums waarop zij t<lr
Thesanrie of ten Kantore VBneen Clvlelen
Commissari8 inbetaaId worden.
Geeu Tender te zijn voor minder dan
!104 Voor elke t100 Effekten.
Tenderaars moeten in han Tender op'
geven:1. Het bedrag 'Van effek ten waarvoor
getenderd wordt en ce aangebodtjj]
premie, in ge80hrifte
zoowel &IsID
cijfera.
"
2. Den datum waarop zij bereid, Zip
het bedrag van hon Tenders IDte
betalen,
of de datom8 waarop ZIJ
voorstellen dezelve in paai jen te be·
talen.
8. De plaate waar zij bereid zijn te
betalen,
hetzij aan de ThesaDrIe ID
Kaapstad
of ten Kantore vaD een
Cirielen
Commisaari8
elders ID de
Kolonie.
De Tenders te worden gerigt aan den
Kontroleur
en Auditeor.Gcnerbfll,
gemerkt _op den omslall 1ender j'O,IT GoufJmtMnmU
Effekten en moeten bevatten
den Vollen Voorna'am en Van, Rlsook
het adres van den Tenderaar,
en rnJeteD
ge~kend
worden door den Tenderaar of
de Tenderaara,
of hon behoorlijk geroag'
tigden Agent of Ageoten.
De Regering behoudt zich br! regt
voor om eIken Tender gebeel of gedeel.
telijk te II.CCi'pteren of te weigerp-n.
Vormen van Tender zijn verkrlJgJa&r
op aanzoek aan de Theaauric,
Kaarst,ad,
of ten Kantore van de Civiele CororolS'
lI&riuen elders in de Ko:onie.

8•• el'ale

BO
,oorraa«

••
. _ £2~,()(JIj
Koeten van

I

nE ,WAAL & DE KOOK,
24-BUROSTRAAT.

3 AI'l" 1886.

Kaapstad,

Snbsidie - Woroeeter
8poorweg
•

GRAVEN! VORKEN ! GRAVEN!

Katels,

a.

JDn.,
Secretaris.

De Regering van de Kolonie VBn de
Kaap de Goede Hoop, zal Tenders 10·

'S '..B"B ZWAVEL •
BRANDR:A1ur
lIL
,-& 'BROEDER .
H'. E. RU-'-THERFOORD

B

J. C. GlE,

EN[)ERS

Kaapstad.

V
1
KraDt

peD,

E

T

VERTOONKAMERS

goede

of" Vermindering"
zal verschillen naar
den onderdom
van den Venekerde,
en
eveneens indien de Polis vroeger Toeveegingen heeft gehad.

lf

Kontante

J

geleg
van 0
Zuila
Woon

Tuigel

g-('mf'rkt

te~en
l\eUo PriJlen , VOOI' Coutullt.
-

-----:-----

v

Be~aJI~g'~

D. ISMCS & CO. '

4, 5 en 6 Tanden,

,

He~a~e~:;~an

D. ISAACS & CO.

vaD

'£5,000 voor molen, enz., en andere nitgaven van de Verkoopers.
£5,000 voor verdere maohinerie en toebehoor.n.
,
'£5,000 voor rea~rve' als additioneel werkkapitaal
voor exploratie en exploitatie.
Aanzoeken voor Aande91en zallen word eu ingewacht ala volgt, waarop toe"ijzing zal geschieden]'1o
rata:_
Van Kaap Kolonie...
6,000

Klclclel'-

Polishouders
die" Kontante
Bi,talin.
gen"
of permanente
"Vermind, ring
van Premién"
eisohen, wor~en verzocht
het Nomml'lr en de Waarde v,,~ }lunse
Polissen te geven, en zij moeten ~uidelijk melden"
Kontante
Betalingen JJ of
" Vermindering
van Premie."
Ten einde de leden een denkbeeld t.e
geven vsn de Som onder de drie ver.
schillende
hoofden,
op een POIII van
£500, zonder ooriqe toevoegingen, veertig jaren oud op den volgendeD verjaar:
dag, is het volgende v;oorbeeld hierbij
gE'voegd :Polis .£500, Winst tegen 6 percent. Voor
3 [eren, indien betaalbaar
na den
dood
.. ,
.. .
... .£;30 0 0
De !80, indien geëi80ht a~s}
een " Kontante
beta.
~ 2 0
ling"
r;al sijn
Of indien in " V,~rmindering

ell :&leuen.

" Natal...
..,
8,000
Kar, Wagen, Sohotsohe Kar, Cab-, enll.
" Oranje Vrij.taat
1,000
E.N EEN GROOTEN VOORRAAD
" Tran8vaal
5,000
De lijsten zullen gesloten worden, voor Pretoria
op den 15den en voor de
andere plekken op den !alsten September.
De volgende doknmenten
zIjn open ter inzage ten Kantore der Secretarissen
der Maateohappij :_
------------~----------------1. Pachtbrief van Eigenaar aan Verkoopers.
AROHITECT, ENZ.
2. Gouvernements
Mijnpachtbrief.
UNION LINIE.
KalI/oor, ORETfES'j GEBOUTr.EN,
3. Kontrak,t
tU&8chen de Verkoopel'l
en de beeren
F. Bonrke, G.
ET,suooea dat tot hiertoe gepaard ging met het gebruik van bovengenoemde
MeKONINKLIJKE MAILDIBNS
KllPSTAD,
G. Heya en H. F. Gros.
dicijn, heeft den Eigenaar, den Heer C. H. BoaDllJ:BG, er toe gebragt dezelve
meer prominent
voor de aandacht
van het Pabliek te brengen i het werd ia vele
-1
UNIONSTO~::~~l~TSCHAPPt
gevallen bewellen een seer krachtig middel te zijn tegen deze zoo algemeen heerVorm van A pplika tie voor '..A.a.ndeelen.
schen,1,e ziekte, die aanJedllid wordt door hoofdpijn, kortsigtigheid,
drukking
op de
AANSPREKER,
ENZ.
..
..
Aan de heeren SDlPSON & SCHAI'l'BBT, SecretariAen,
pro iem., van de Kromdraai
oogeo, angat, duizeligheid, gebrek aaa geeatkrach~, onregelmatigheid
in het b~,
Matlbooten der MaatacbapPlJ ver.rek
pijn ia de lenden en verstopping.
'[)HGRAFENISSEN
aangenomen, Dood·..
ken nn Kaapetad
naar .Bugel&.nd,
Goudmijn Maatschappij
(Beperkt),' Pretoria.
1) ki8ten, Lijkicoots en Ron"koetll6n ge-I Via Madeira, om den anderen Woensdag,
De bijAoDdere eigeDBObappen van dit Poeder om het bloed te Terdllnnen en een
MJJNIHIIRD,doe aaDloer. om
Aandeeien in aw
1'Nd, in den kort8t mogelijken tijd en tegen: te 4, nur n.m., te St. Helena !Il AJceDJiOll
nijn
bloedaomloop te bevorderen, om de werking der ÏDgewanden te prikkelen en
Maatschappij
en sluit in £
s.
d., zijnde
6d. por Aandeel, en
den billijksten prijs.
i &Isonder aanleggende.
te
regelen, en se te niveren
V&D alijmerige
en scherpe stoffen, nemen de on&angebeloof bovenstaande
of loodanig minder getal Aandeeien al.
moge
B.cKe&tl'aat,l Kaa".tad.
VOOR ENGELAND.
Dame nitwerkaelen weg en genesen de liekte.
Het zal ook zeer heiJuam beVondeD
worden toegewezen, te accepteren.
En
beloo£ en verbiDd
om de oproe.
worden
wanneer
het
Jr8bruikt
wordt
ala
bovengemelde
voorieekenen,
de vooriooI" MEXlC~N," Kapt. BAINBRIDG,I,
22 ~pt., pingen op zoodanig getal Aandeeien als mij mage worden ~wezeD
*e betalell,
'T
vla St. Helena en Madtlra.
pers van RHUIU.TISCHE
JICHT
sich voordoen, en ook bij drnkking op de
overeenkolllstig
den
ProspectU8
i
en
de
Artikelen
van
VereeDigiDg
der
Maataohappij
;" TARTAR," KlIpt. Tu.nRs,
6 Oct, via
borst, droogheid,
jeakeD eD chroaiache
aandoeningen
van de huid, en bij waterte teekenen, wanneer daartoe
opgeroepen word.
•
., ..
Madeira alleen.
nobt, meer bijsoDd.r wanDeer dese uii ooderdrnkte
uitwuemiDg
voortkumt.
MOOR," Kapt. GRIFFIN, 28 Oct., via St
Al. 8!m Juuamiddel b~ v~g
kan het Teilig w".,aeD -aanbevolen, alamede
De n"e, enz.,
SUCCURSLANE·
.
Heltloa, AscensioD en Madeira.
voor de behandeling V&D nltalag bij JWideren.
, ,
'
," TROJAN,"
Kapt. LAJUlIR, 3 Nov. via
Volle Naam ..• ,., •••••••
Madeira, alleen.
Volle bijaonderbeclen
e1ken BotteL· Prij. 21. ; per lOlt Ja. 6d
Rl< Til
i" PRETORIA,"
Kapt. OWI1', 17 Novem~r,
DamJ) 4:DOO. DD IIDIICID DGDJ..Ua
Adreu ..••••••••••.•.••.•••••••••••.•••.••.•••• " ••••••••,....
I)f)
via St. Helena en Madeira.
, I)
,
I" SPARTAN," Kapt. WAIT, 1 December,
Applikatien zullen worden iAgewacht in Kaalllltad door de h
en Droogist, hoek van Bree- en Korte
FabneklUlten
'fan ZADELS, TUIGEN
via Madeira &IleeD.
'
reeren
maddstraten, Kaapstad.
JACHT' en STALBEHOEFTEN.
!'BOB. &. 1'l[Ll.Q.
BoB_Dit ......mddel
il bereid. ba deu 'ftIrm ftIl _ Poeder, &OCMW hel YOOr altijd bn ...
Ala •• ,"" a..a.Nv -.oor Z. Á"_
- iOlldea~
• .aDder
te TII'!'-; .... ~
4a& ........

ANTH.~l.DE wrIT,

e.

OVEaTaBKS
s. %.5 VO:OB _BVBE:r.~JI'
- ZijeleIl, .et
fie_ell, lJIaptJtwuk, C::l'etollllel,aepp., .11li8, en...,
.e JUeu.lte
.atl'OlleIl·

BESTEDING VAN INGESCHREVEN KAPITAAL.

,. ..

Duut

D. fSAACS & CO.

Calcutta, de volgende talentta Producten

250 Bossen Botting
26 Kisten Klapper Olie
20 Kisten Kastoor Olie
50 Vaten Tamarinde
60 Zakken Salpeter
20 Zakken Borrie.
Alles te koop tegen de Laagste Prijzen gedurende

Co-..

SJ.AAPK.AMÉa
SEIJIS-VaJ\ .enchilleaele
l".hoDeu.

(8EPERKT~,

I

',~

ell Stel'llte- ve ..

D. ISAACS &

86. 88, 90 en 92 Langemarktstraat,

WATERlI:lU.cHT.-Het beschikbara
water Voor het werken der batterijen
op dit
volgende Ongelullin""7;;'onen
het gevaar waaraan alle klassen zijn blootgeeigendom wordt verkregen.
•
st-Id, en op de behoefte die er bestaat om zich tegen ongelakken teassureeren.
1. Van het boofd der Krokodilrivier.
DE H EER Eo A. J U:\ ES,-I)o
KB, WBarlO hij sar .1",,1<' om te Ilul&an8
Kloof, _en hIJ beleerde
2.
Van een permanenten
stroom loopende uit en opwellende
in den Wit.
lijn 1>,..0.
Hi] WA' ~"H.su,"erd
in de Commercial,
en or,tVlDIl L2ó 81s vergoedlojf.
watersrand.
'
DE H EEH \\,IIT
E,-Sn"ed
aicb in den arm door b.t barsren
Un een S~da"ater
Bottel,
Bij WBB
3. VaJl een sterke permanente fontein op de plaats.
i(.ft'.ur .... rd in d. ('ommercial
en onrviuz £1.3 158 •.,Bla,~erilOedinjf.
DE HEEH
W. S. SlIlTl-l.-Stootte
zijn scheen
terwIjl bl] een trap opklom.
Hij WM geaaureerd
,~ Deze wateren vereeenigeu zich op de plaats en Tormen een grooten stroom, de
in d! Cnmm.reiBI
en ont r in .. £:J7 1O~_ als rergoedinjf.
.
_
Krokodilrivier.
DE H FER CA lIP'OX.,-I3
.. e rd.
Ii jn been terwijl bij uit -uren WM,
Hij WM geaasureefd
In de
Aan den tweede· genoemden
stroom (opwellende
in Witwatersrand)
wordt
Com llerciRI ..., o n t vinz £10 ala f.rll'oedin!".
reeds een toets batterij opgerig', zijnde de beweegkracht
een 22 voet "overshot"
DE REEn
hl. SlICTS,-H.d
zijn schouder
ootwricht
terwijl bij voetbal
speelde.
Hij:wu
gea~ureerd
in do Commercial
eo ont.iDIl' £j ale uriloeding.
_
waterwiel.
Dit wiel kan een 10 stamper batterij drijven gednrende
het grootste
VE HEJ:o:n :\lUUIE,-B
.. k li,n
."k.1
door bet omelaan
fRn een Kar.
\\'as geassureerd
ID de gedeelte des jaars.
Comm-rcis
l en on t r inz £~~ Rls verilll-ding.
_
Beneden de vereeniging
van de bovegenoemde wateren is de waterkracht
vol.
DE HEER
C. REX, e •• B'ler,-1:oo bed van een paard.
Hij was geB&8ureerd in de Commercial
en
outvinz £5 .Ie ,.rjlo.dinll,
;;;
_
doende om reinstene 30 stuka stampers te drijven; en drie standen
lijn gehnord
DE HEE'1
L:\:sCE.-R
.... erd" liln voet onder bet wi.l1'ao
een kar,
Hij WAS geassureerd
ID de
van den Eigenaa~en
waarvan verhuurd is aan de heeren E. F. Bourke, George
Commere.a!
e n o o t r inz £.j 6s .• 1 v.rl/oedin",.
Heys en H. F. Gros, onder een kontrak:t "aarnaar
later ver"ezen "ordt.
DE HEER
C. M A R.-\ l:-i,- Beloerd. lijn v.Jet ooder een kar, Il ij wa. gea •• ureerd in de OommerBA'I'filMJ VANVIJF STUIPJ:K8 OP HIIlT EIGINOOK.-Deze
ia gekregeu
van de
ciAI en ont v inz £2 ~S, RI. vergoedioll'.
"
_
Sandycroft F~brielr:.-Oe
fo~?ame~ten en ~n?er nocdig werk i~. verband d~rme.
DH HEER Ff(A1i K \V r_I3BEfL-B6Ieerd.
sijn foet met een 'poorwegongeluk
nabij de OraDJ'
Ri.ier.-I1iJ
wu lIeB8eureerd in de Commercial
'0 ontving £:!ó al! vergoediog.
de zijn voltooid, en de batterij zal binnen weinIge weken gereed ZIJI1OuI te beginnen.
KWARTSor DEN OEVERgereed voor den Molen, omtrellt 900 tou.
Met het .it.
Voor ongelukke Il In het dagellJksch leyen verU8ureert cle
halen der kwarts wordt met ijver voórtgegaan, en tegen dat de Maatschappij
opgerigt is zal de hoeveelheid aanmerkelijk
vermeerderd
zijn •
TE KAAPSTAD.
HOIllVIEL PBBTON.-Uit proefnemingen
en andere informatie
moet het resultaat door de batterij ziju omtrent een ons per ton.
DIRECTECREN
No. 2 RIP.-Tien
claims op dit rif zijn verhaurd
aan de heereu Bourke,
"',r. B~1I0, Vooraiuer.
I
L. WI~NER,
L_W.V.
Ylce-Yoorsiuer.
Heys en Gros, van wie de Maatschappij.£
I per maand per claim zal krijgeu, en
J, W. AITWELL
D.
p, Ka.lNACw
H. C. '-,:-I BRR DA
P. MARAl.
5 per cent op de bruto opbrengst van "Goud Een van de waterr~ten,
de machine.
E. J. EHP.
riestacd aan de rivier ia ook onder-verhuurd
aan hen, alwaar zij bel,oofd hebbes
Voor Proepecmseen
en A anzoeken voor AssurRLtie venaeg.
men sicb bij de:' Agenten jn &1de een batterij
op te rigten.
,oorD aam.t.
Steden ot bij
Dit rif, met andere bekende riffen op het eigendom
heeft kapitaal
noodig
A_ w, BHOOI\.E
SMITR,
Secretaril.
om geëxploiteerd te worden; oit werk dat daar onlangB verrigt is blijken zij belovend te zijn.
HouT,-De
verkoopers hebben het regt om hoot te kappen op Kromdraai en
de aangrenzende
plaats"
Uitkomst,"
voor mijndoeleinden,
zoolang zij aan den
tegenwoordigen
eigenaar behoort.
•
GOUVtRNIlKENT8 IhGTBJI' zijn vijf shillings per morgen per jaar, vernienwbaar
naar verkieziug,
of een alternatief van 2l percent"
royalty,"
naar verkiezing der
Regering.
-.
3,000 Zakken Tafel Rijst
ECONOMIEIN lIRT WXRK.-Er mag op gewezen worden dat het hoofdvoordeel
300 Z.kken Bruine Bijst
van di5 eigendom
is de overvloed van waterkracht
digt bij de riffen, waardoor
100 Balen Gr"nzakken,
2 k il J.
economie in het werk verzekerd word~.
40 Balen Gunny Zakken

COMMERCIAL ASSURANTIE

In de

D. ISMCS & CO.

,

'1)E

.'-~

waarde voor het geld
Kolonie.

D. ISAAes & CO.

la onbetwistbaar, zijnde een notai ieele pacht van deu eigenaar, praohtiach eeu~!gdnrend;
de mijnregten daarop lijn gepro~ecteerd
.d~r een Gouvernements
MI1~pachtbrief,
welke pacht behoorlijk geregistreerd
IS In het Gouvernements
Regl8'
tratiekantoor
en voortduurt
tot des huurders
of verkoopera
regten onder hun
kontrakt met de eigenaars ten einde loopen.

VERDERE

GE.~TEN

eD S1lbft&Dtleel.

HET REGT
,

KOLONIAAL

D. ISAACS & Co,

DOEL VAN DE MAATSCHAPPIJ.

f

SUPERIEUR

aan-

OCTOBER

d=r

ZUID AFRII\A,

E U B E'LE N

I

[le heer J. C. RIMER
De heer EDwnr BUI
O. A. CILlIERS (ten behoeve der
"
H.KRl NouRn.
"
Eigen.-rs)
BANKIERS :-01 ST!Jl1)un HAlt .. v.ur ZUID Alam.
PROKUHEUR:-De
WdEd. heer H. (JALDIJlWQOD.
SECRETARISSEN
pro tem :-De heeren SIMPSOK& SOIlAPPUT.

vetllOOht schriftelijk

vóór den Sden

Alle Winsten niet al8 boven i'eci~cbt,
zullen na 8 OCTOBER AANST
worden
gevoegd bij de Polissen als Va,.le TQ~.
gen,
betaalbaar
alll'en
Dil den

l

,1

E U BEL E ft I

DIREKTEUREN.

De beer

hierbij

~'N~~oen,

i

PROVISIONELE

Pa

COLLECTEURS,

ell Wet.-AIeDtel

VXNDU -JU KERB:
STRAND-STRAAT,
KAA PST AD.

In del

OP

" l. r
"RIUt eli
III bom:
.ert wel
mWDDte

Waterm<

grooten .

lL

geJI, gel
llOOW&t I.

