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25

Zaturdag,

de

dezer,

wo rden verkocht
Polissen :

de vol.

No. 98,110, op het leven van ALBERTUS PETR\1B V AN NIEKERK, aangegaan
met de Eagle Assurantie
Maatschappij,
voor £1,000.
Jaarlijksche Premie £22 158. 10d., betaalbaar
28 September.
Overgaaf
waarde £32 18s.
No. 5,454, op het leven van WIl,..,
LlAM J. GREGAN, aangegaan
met de
Onderlinge Maatschappij
van Levensverzekering (Mutual),
voor £500'
Jaarlijksche
premie £12 ós', betaald
tot
12 April
1887.
Opgeloopen
winsten,
£99
2s, 3d,
Overgaaf·
waarde, £65.
No. 4.528, op het leven van WIl,LIAM DODD,
aangegaan
met de On•
derlinge Maatschappij
van Levensverzekering
(Mutual)
voor £500.
Jaarlijksche
Premie,
£12 l Os , betaald tot 12 Maart 1887. Opgeloopen winsten £136 19s. 4d. Overgaaf waarde, £98,
No. 5,232, op het leven van S. M.
PLA..'iT, aangegaan
met de Onderlinge Maatschappij
van Levensverzekering (Mutual), voor £300, Jaarli jksche Premie,
£G 88. 3d, betaald
tot 8 Junij 1887.
Upgeloopen win.
sten, £67 9s. 7d. Overgaaf waarde,
£45.
G. W. STEIJTLER,
Seers tans.
Gebouw der Kamer,
No, 3, .Ii erkplein,
Kaapstad,
18 t'ept. 1886.

lartt"liJkeli dank aao VR
"""
; ,. "t, ::, het bijzonder PR, ~')ft::TS. voor
, '," \','lwv('IJtn lJH'r tot op het laatst aan
: ,a, l. :,,([:,1, en OJk al de andere vriendeD
: (,: "hr ILt Lnlp tn ondersteuning waren iD
I, Ir
',:er: Ue Hefre vergoede het rijke,
!'

de Stoep
van
Koopmansbeurs.

ZULLEN
gende

- .. ' IT:;lenwij .wiJ.eD eo aanbijdeo,
" '. e I I Ct re he, ft het gedaao, en oos
, .',:, n ,~e huop op een zalig wederzien,
~;~ :- ~ ;.;.a:" 1H.A.!tite

._

L, P. CAUVIN

&;

&;

Kapt. B· BINCLAIR i~ nu op weg met
400 OSSEN
EN
KOEIJEN,
EN

tsoo

te

Koop

Schapen

en

zullen

Bokken,

worden
melden

J. S. MARAIS

op

aangeboden

bovenge-

datum-

& Co., Afslagers.

en Trustmaatschapoi].

PUBLIEKE VERKOOPING
VAN

KOSTlIAR&

TE KLAPMUTS,
AFDE.ELING STELLENBOSCH,

Op Maandag, 27September 1686'
VASTGOED:
De kostbare
gedeelte van ONRUST, en daaraan gre~~ende ~ronden,
1'1Il;IIts,

gelegen als boven, groot oirca 221 Morgen, beplant met een {raaIJen Wijngaard
VBnomtrent 80,000 Stokken, Vruchten Boorden en Hontboasehen,
uitmantende
Zaailanden en Veeweide en volop loopend water.
Ue Gebouwee bIlstaan nit
Woonhois, Wijnkelder, Stallen, Wagenhuis en Bedienden Vertrekken, allen in
goede orde.
V

LOSGOED:
AATWERK.-12
groote Stnkvaten,6 do. Kuipen, 5 L~gger8 en Pijfraaije

pen, 1 Wijnpomp, Trap, Druiven- en Onderbalies, Emmers, Vloot]es, Trechters,
l(ranen, Brandewijn ketels, ens,
BOERDER1JGERI!:EDSCHAP:
waaronder Ploegen, Eggen, 1 Sootsohe Kar,
Tuigen, 1 Paard, enz. .
EINDELIJK de gewone verscheidenheid HUISRAAD.

GOEDEREN,

IN DE

AFDEELING WORVESTER.
lo den lus,lventen Boedel ',aD Jl. P.

0P

Rou,

LE

De Paarden 1Iijn getrokken uit het beroemde Paard ti Goardian Jl van dell EcU.'
Heer Lo P. T. D. BUL i de Ezels zij:n uit
praohtige Hengsten, en zijn alleD ge011
URE DES VOORJlIDD!GS,
teeld op de Plaatatin ti Elandekloof en
Boechplsets JJ Zij zijn van geharde natuur en overtreffen Potbe. ga Paardeu en
Eze18. Zij worden verkocht zonder de,
min8te reserve.
1. ZEKERE PLAATS bekend als WIJZERSDRIFT,
groot in haar gebeel
A, B. DI VILLIERS, P. J.zn.
over de 1,900 morgen. geleg!!n in het Veldkornetsohap Woroea~r, omttem' 16
mijlen van de Stad Worcester; met Woonhuis, Stallen en Bait.engebou"ea er op,
Paarl, 9 Sept. 1886.'
bijeonder
voorzien van loopend Water, daar de Breederivier midden door he'
De liUien, Pure , Ce., !tallIers ~igeadom góed
vloeit.. De Plute is be-plant met 30,000 Wijnltokken (meer of minder)
en de Zaailanden zijn bezaaid met circa Zes Mudden Rog, 4 Mudden Gara' ea
PAARLSCHE
Twee Mndden Haver.
Branda88UrantilJ en Trustmaat8ch4ppij.
Deze plute zal in haar geheel of wel in soodanige gedeelten verkooh~ worden
1
als Curatoren in het belang van Koopera en vau Crediteuren &lillen verkieelijk
achten.
'
2. ZEKERE STUKKEN EEUWIGDURENDEN ERFPACHTGROND. bek8lld
VAN
al8 WITKOP, groot omtrent 743 morgen, gelegen in dl! AfdeeliDg WoroeeMI',
Veldkornetsohap" Over Hexrivier."
8. LEVENDE HAVE en LOSGOED :-2 Ezels, 8 Paarden, I Ezelheags',
600 Schapen (meer of minder), 20 Stnk. GrootTee, 2 Zeeppotten, 5 Kuipen,
Op de Stoep van de Westelijke Stukvaten, Trapbalie, 3 Karren, Wagen, HRiaraad, Boerderijgereeciaohap, ens.
Provincie
Bank~

DOIBIIDA8,

za

SIPTIIiBIB,

TE WIJZERSDRIFT,

Publieke Verko~pl.og

AANDEELEN,

In den Boedel van wijlen .Mejufv. L. J.
BBIlIJt en Ilagelatene l!:ohtgenoot.

a

sal gegeven werden bij den Verkoop

Bonus

van het V &atgoed,

PAUL BOSMA.N,}

OP WOENSDAG,
22 SEPTEMBER

1en

F. J. BROERS,

20 Westelijke

r. L. LlNDBIIBBe, Afsl,,~r.

Provineie Bank

2 Paarlache

Gez.
Curatoren.

1886,

Tl ure 'e Voormiddag8 precies,

Spiritus

Maat.

schappiJ
20 Paarlache Wijn en Brandewijn Maatschappij.
5 Paaruche ' Branda!suran tie
en Trult~tsch.ppij,
J. J. DB VILLIERS, A.P.In,
voor zelf en mede Executeur Testamentair.
J. B. M.AR,HS & Co., .Afslager8.

Bomerset VVest
Strand •

KOLONIAL'E

Weeskamer

PUBLIEKE VERltOOPING
-VAN

ACHT-EN-TWINTIG

Kostba,re Huurhuizen,
BOUWPERCDLBN
EN

J.\I.[A. TERIE:m:L~

Ondergeteekende een GROOT en
)ELUCHTIG
HUIS bekomen heb
I
bende. mukt un het geëerd Publiek be-

ENZ.,

kend, dat hij weder van af den

5 OCTOBER AANST ..

en Trustmaatschappij.

ENZ~,

Boveneinde van

ENZ.,

Kaapstad.

Hanoverstraat.

Op VRIJDAG,

24 September

aa;nst.,

VASTGOED:

TRANSVAAL.

LOSGOED:

BONUS!

BONUS!

C. N. J.

P. W. J. BOSMAN Afslager.

..

MUNICIPALITEIT

Vette

Slagtossen

"Namaqua

Hefting

van

een

Belasting.

Schapen

50

"Bokken. "

Kapater

Paarl, 18 Sept. 1886.

~, ~, IAHMS 4 So'1 !fila"..

PLESSIS,

Met

het Portret

t'an laatstgenoemde.

H

}dnnicipaliteita Kantoor,

S.U.boecb, n Sept. l8S0,

LOSGOED,
Een groote hoeveelheid'
Bouwmaterialen,
zooals Deuren, Kozijnen
voor Ramen en Deuren, V oerings, Boogvensters,
"Mouldings"
cl Skirtings," Zolderplanken.
Dwarsbalken. Gal vanisch IJ zer, Cement, enz. enz.

BONUS ZAL WORDEN GEGEVEN.

VAN

STELLENBOSCH.

90 Extra
/
1 60"

DU

POTCH EF STROOM,

ANTH.~1.DE WITT,
~i"I)!

23 dezer,

P. J, BOSMAN, Afslager.

Z

BNZ.

VASTE EN LOSSE

BONUS! BONUS!

~
ur, DONDERDAG

ABORTTIOT.

22 Jonge Bzels, 2 en 3 jareu oud
10 QO Hengaten. 2 do.' do
20 'do. Merries, meeat ,.Jleu
gedresseerd.

Zijn BOARDING ESTABL~SHME~:r
zal openen, an alsdan bereid zal zIJn
Logeergaaten in te nemen tegen een zeer I d
I '1
B ed I
COENRA
D W M J 'STEENSu"
ruatige betaling en nitstekende behanden en nso venten
0 e van
A..
•
mA,
ling. Het Hoi. is gelegen in bet mee8t
oentrale en aangenaamste gedeelte vau
De Ondergeteekenden
zullen doen verkoopen
op de plek,
F. J, BROERS"
}
Gez.
het Strand.
J. J. DI VILLI~RS, A.P.zn"
Curatoren;
Verder geeft de Ocdergeteekeede kennis dat van af bovengemelden datum, hij
TE 11 URE
V.K.
pen Passagierskar zal laten loopen tuaschen
het STRAND. en EEKSTERI1. ZEKERE
ACHT
HUIZEN.
gelegen
bij de Hanover.
Ono.iddellijk Da bovenstaande zal_publiek worden verkocht vllor rekening van VIER STATION.
PaaB&.gi~~skunnen straat, nabij de Ashleystraat,
elk bevattende
2 Kamers, Kombuis, enz.
den heer PHILIPPUS Pl!.TRUS JUNNAA.R.
op ungenaam en gamllkkehJk venoer I Deze Huizen -sijn nog niet afgebouwd.
maar er zal slechts een kleine
rekEeene~ed' Lt'
iohz Ire uitgaaf noodig zijn om ze te voltooijenDit Blok zal in drie Pereeelen
n I er &ome en over ulge ZI
e.
d
k h
wor en ver oe t.
.
J. N. L. ROEX.
2, ZEKERE
VIJF
HUIZEN,
gelegen tegenover
bovengeSomerset West Stand,
melde, onder IJzeren Dak, elk bevattende 2 Kamers, Kombuis, enz.
Zeker gedeelte van de Plaats ONRUST en daaraangrenzende Gro~.den, gelege:
16 September 1886.
3. ZEKERE
VIJF
HUIZEN,
naast aan Blok No. 2, onder
annex
bovenstaande, groot circa
beplant met een. W1Jn~rd
va
omtren t 80,000 Stokken, bijna alles ,jong en v~lbel~~end, pr8chtlge Zwlandoode
n~n
Ijzeren Vak. elk bevattende 2 Kamers, Kombuis, enz.
Veeweide. De Gebonwen bestaan Dit WoonhDls, WI]nkelder, Stallen en de n
1ge
4, ZEKERE
TWEE
HUIZEN,
naast BIQk No. 3, onder
Bedienden Vertrekken , alles in goede orde, ook is er volop loopend water.
IJzeren Vak, een bevattende
2 Kamers, Kombuis, enz .• en --liet andere ,
Kamers, Kombuis, Stal, Buite_!!gebouwen, Groote Achterplaats,
ensGeschiedenis
van
de
Emigranten
5.
ZEKERE
TWEE
HUIZEN
it.
Haaoverstraat,
0 mier
VAATWERK. 8 Groote Stokvaten, 4 do. Kuipen. Leggers, Pijpen, BrandeBoeren en van den Vrij- Ijzeren Vak, elk bevattende 4 Kamers, Kombuis, enz.
wijnketelll 'I'rap- en Onder balies en ander Keldergereedllohap.
6. ZEKERE
VIER
HUIZEN
in de Hanoverstraat, naast de
BO}l;RDERTJGEREEDSCHAP, een groote hoeveelheid, alsook de gewone
heids Oorlog
.
voorgaande,
onder
IJzeren
Vak,
elk
bevattende
3 Kamers. Kombuis, enz.
voorraad HUISRAAD
VERDER 8 Aandeeltln in de Stellenbossche Distriot! Bank.
DOOR
7 ZEKERE
TWEE
PERCEELEN
GROND.
in de Banoverstraat, met de Fondamenten
voor twee of drie Huizen waar reeds
Kommandant WRILBA6H
op gebouwd is.
maken
8 ZEKERE
TWEE
HUIZEN
in de Leestraat, onder IJzeDeze Plaatsen; gelegen omtrent ~ mijlen, va~ de, Stad Stalleabosch,
ren Dak, elk bevattende 2 Kamers, Kombuis, enz.
tezamen eene der beste eigendommen In het. District Ult.

IERBJ.J
gesohiedt kenni.geving
dat de Commi8sarissen van de Stel&]8
lenbosache Manioipt'liteit een BelastiDg
vrij van alle schadelijke bijvoegselen.
geheven hebben van EEN HALVI'.:
OTTO LAN DSBERG & Co.'. BE·
PEN.t\ Y in het! voor de doeleinden van
ROEMDE
(PrijrJledaille)
SNUIF
28 SEPTEMBER AANST"
het jaar eindigende 3!. Aaguatll8 1887 en
door geheel Zuid A~ika bekend en ge'
dat dezelve veraehl]ut en betaalbaar
bruikt, is een Boer ZIJIl hoogste genot.
ULLEN opgemel.de OlSen, Schapen wordt bi' den Onderget.eekende, T{,ór het
en Bokken, ult Nam8qDaiand te het eind~ van October 1886.
Stoom·Tabak·~abriek, 19 en 21 Korworden opgebragt door den heer E.
temarktatraat, Raa~d,
KRAPOHL,pnbliek verkooht worden aan
op laat,
KLAPMl!.l'S STATIE.
Zij zullen zeker
G. MONTGOlIÉKY WALKER,
present zlln.
Secretaris.
K antoc-r, OBI':l'VES'IIGEBOUWEN,

l~g,

da,

Co, Afslagers.

.ROOK·TABAK.
TTO LANDSBERG
Co.'s TABAK
bij foeren en alle andere Roo
Oken isbekend
de beste. zuiverste en

V.JN ZEER KOSTB.tllE

~.lIf

lO

TE 12 URE 'S MIDDAGS.

V'l,

:::-' ",

rerkool.iug

Publit~ke

PUBLIEKE VERKOOrI~G

OP DQlclerdag

"--p. LEWIS·

Paarlse he Brandassurartie

Wee;kam61' en Trustmaatschappij.

lLU u,

'. .a. ';\'1,

uit Bamtqaalacd

KOLONIALE

D: vclzer.de Artikelen aan bovengemelden iusolventen
Boedel behoorende:
_ 'ol "ge[I;o, 1 Brand ewijnk ete l, 2 En.
.'
." .. r l':o'g(!l,
I ëggP, Trekgoed,
': ~:r ,l"t i VOer 12 Ossen,
1 Paar Achter.
:~ ~.'L, " Ll'dlgB Vu ten, 2 Balies, 1 Ks rn
'é :; r.tnrr.er s, 1 Dubbelloop
Geweer, 1
1,."
[,- Zang,
tilkkt,ls en Gravpn, 3 Rol.
0:
l~Lak,
Smids
en Hoedemakers
IJ' r',c,J,chap,
I Bukken en 2 Var kens.
li C J::, IC\ ,\ L :-TllfeI6, IJ leren Lede"ot,
llouttll
Katels, I Kiudsr-Ledi'":.t, Lamp, Klok, BloeUJvazec, Borden
il. ~cb()tels, Potten en Panne!l, I Vloeachr. l.u.v
EN E1-..N AANDEEL IN
U,\ liUE.\'EELH1-..lD ANUER HUISCHAS.

~nditie.

BIJ PUBLIEKE VEllING,'

Aan den meeat biedende, ten overlltaan
van den Resident Magistraat, in zijne
hoedanigheid als een Commill8aris van
het Hoog Geregtshof, voor zijn Eantoor,
te Uniondale,
Zeker 4/5 Part of Aandet'1 van of in
zeker Stuk Grond, zijnde Perceel No.
~l, POTJESRIVlr;Rgonaamd,gelegen
I~ Je AfJeel'!lg George (nu Uniondale),
'\ eldkornetschsp
Upper Lange Kloof,
groot in zijn geheell,069 Morgen. Een
vijfde is getransporteerd geworden aan
den Verweerder,
op den 12d~n Decem- ,
ber 1867, en Drie vijfden op den 29sten '
Maart 1877.
Er is een Woonhuis op de Plaats gebouwd. Gedeelte Vdn het Veld is zeer
goed, zoowel Voor Schapen als Vee, De Die
Bouwgrond is voldoende voor omstreeks
Vier Mndden Zaad, en er is een Boomgaard op.
De Conditien van Verkoop zullen zijn
8. Contant, of een Krediet van 6, 12 en
18 maanden, indien de Kooper twee
Borgen stelt, die den Commissaris voldoen. De Afslagerskosten en Gouvernementsregten (tezamen twee percent),
alsmede Heerentegt en alle kosten van
transport moeten door den Kooper wor·
den gedragen.
I Voor verdere bijzonderheden vervoege
men Zich aan het Kantoor vau den Opperbaljuw, Pnblieke Gebouwen, Adderley.
straat, Kaapstad, VI bij den Resident
Magistraat, Uniondale. .
JOHN J. GRAHAM,
Opperbaljuw.
Kantoor van den Opperbaljuw,
4 Septem ber 1886.

AANS~

CRE

Allen in Aitmuntende

In den Ineelventen Boedel van PIETER JOHANNES ROSSOUW RETIEF,

OP DINGSDAG,
19 OCTOBER

VERKOCHT

PUBLIEKE VERKOOPING

D

Vaste en Losse Goederen,

Boedel
RICHARD

van.

vallei,

1)

},-lNpI!7S

ClL\S, ni, FRIJER,
Afslager.

!.

VOOILlllDDAG8,

BOVENLANDS AAN'f~L I

E Onderge'-lrellde
.. 1 li;ne Eerste
Jaarlijbche Verkooping bOadeo
te Klapmll'- StatiOlI,

TE K,LAPMUTS,
Op M,aa,D., ,i, den 27sten September.

Ossen

JfJI,gl'

90 .~roote .Sl~088eD
'M.!.:
'Jo. ie 088en
75 Jo~ge ~888D en Koeijen
75 Vette :1S1,~"......" ' )t1\A;;en.
v-u
71:
G roo
"t' e
ti'

VERK' 'OOPIN' G van LEVENDE ' HAVE

:-'-chapt'll
lo· l stt Il

IJ

.-\ ~~:, t~'(

f

,

:\anuéJbokken

fil

I I

,

7 OOTOBER 1886,
DES

Z'f.1LL:sltVDKOOP.

TE 'KLAPMUTS,

UNIONDALE.,

11 ~E

Co..

&;

VRI/;Q.Á.G, ,24 SEPT_MBBR,

'OP

DONDERDAG,

TEN

DE HEE'REN J. S. MARAIS

'

In het geding tussohan Lu CUHABJN.l'
WJLllOT, Eissoheresae, VerBU8 MATTHIJS PETRUSHBNDIUlI:
W:&H)(IYU.

,;elt'ekende, daartoe gelast
1) '::ll 'I' do,'r de Excutrice Testa·
:e '~, :1 dc';l bovengemelden Boedel,
?'I, : ! : L : i k e velling verkoopen te
'I

JM RIT'

'1'

J!JC_

De prijs van dit populaire werk waa
E. R. SYFRET,
}
Ges
W. A. CURREY,
.
altijd 12s. 6d.; thans is het vermin derd
J. W. S. LANGERMAN.,
Curatoren.
tot
Kupstad, 17 September le86.
5s. per enkel exemplaar.
4s. per Stok voor 25 exemplaren.
3s. 6d. pel" do. do. 50 exemplaren en
GEVEft'lGD 1836,
28. 6d. per do, do. 100 exemplaren.
In deze prijzen is het P08tgeld niet
meegerekend.
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~ID 84!nS""orwel1ma~lscbnppijen YaneeD8Bank,
~
1lrlHlid, 10UAI. di. 'Rn a. m•• tscbappii ter b"yor'l
___:
:dering der hand.18b~trMkkinK.n
met Zuid Afrika. I
d
Boedel vaD ."ijlen lden heer
.,- fOoral fsn bRar ijTOri..en directear W. Dnll,; n en ...... S PIETER
LO~, ARD.
aal men lIIet dRltkwrb.id
lien. Waarschijnlijk.
ANDR£IA
JIU)
.. 1 mon or s dan on'8 "!cheeplladiDgen nn'
, Wed
LO)('
.ymp"lbie" ,.r"eYeD, al men traebten t. ,ergt-!
EJUFVROUW
de
~we
·tep, dal, "ij de ledsn der Deputatie OOI land: 1.
BA.RD Exeoutrice
in opgemelden
h.bben rood!leldd, .18 "aren lij ralit.ite? .. die Boedel heeft den Ondergeteekende
bedeo .olk •• ertoond
moeaten ".rd.n ; dIt "IJ heo
ti 'd
t d
dministratie des Boe.
hebben laleD middag. en uondmalen, al. "iiden gnos 19 me
e a
wii meI ge"eld bann. magen bedenen, en dat deis, en zal zoodoende
.. ij g'ëindigJ zijn mel... ben. onoenigt.r. lake
DnBLIEK DOEN TERKOOPEN,
Dur huia te lenden. Oeluklllll",dat er ID de
.[ U
IUtile maanden eenige veranderinjl ten goed.
TIR rr.uTSB
Rekomen il. De heer Dull be.tt ".1 Diet
IU .. bereikt,
wat hij weneebte, IlIaar i. alth"NI
Jlf&!ugd in bet uitbreiden '''Il lijD maatschappe.
BEPERKT.)
lijk kaPitaal tot een ,iervoa~ill' bedrag. De
NABIJ
lIALliESBURY
kleine TraIJnaal.l&eoinli 'Bil ()Yens en Laboaeh.r.
'Werdmeer dan ,0It""koDd. ~en legt,-maar de
OP
I18dere bijloDderbeden ontrektn
n0l!'-dat de
Te worden ingelijfd onder de Wet .~P de Jeperkte Verut.oorlIeer Albracht het kapi!aal toor bet oprig ten
Mner Bank bier te I'Dd~ z-vond-n bedt. AI.
delijkheid vaQ Maata~hapP1Jen, Wo, 5 van
liD nog de beer Van d..n ,\'.11
EKke sJAAj(t.r,
23 SEPTEMBER
E.K.,
Ilnder eene 1\.d.rlandscbe directie met N. Ier.
landeebe inileni.urs den lan" ,.rl.n~d.n spoorKAPITAAL;
£30,000, in 30,000 .Aandee!~n van ti per stnk;
15,000 waar.
DE ONDi':&VOLGENDII:
t
.8jl l'll , dan zal de
Afrikaner '"glitD: De
van nu bet Publiek
worden aangeboden,
z'J~de het saId? ~~omeQ
dool' de
~ollaDd.r
ia inderdaad 100 lanillllRw,al. men
Verkoopers in gedeeltelijke
betaling van het eigendom.
Uitreiking
v..~ .15,000
l'ill, dat hi) is, doch als bij m."r e'Dm....1 begint,
Aandeelen, betaalbaar als volgt :-2s. 6d. bij. AppJikatie, 58. bitd~ toewI]llng, 5s.
clan doet bij lijnt' .. ken lOO ~oed al. d. b-ste,
een maand na de t Jewijzing, 7s. 6d. saldo drie maandea na toewIJzing.
Geve de btwel, d.e d e AfrikoDera... ldr" 100
LEVENDE
HA
VE,:
oVorons spr eken mUIler.! '\l".r dan moeten wij
,i.t
Wd IJr, JUlikwKnd."k,.n, dat er met ter
b Goedgedreseeerde
Ezels, 22 Aanteel·
tIjd Ye.1 il.btu,"11 knn, doch d .. d.li)k de hand
PROVISIONELE
DIREKTEUREN,
beesten
.,Ul den
pio~C' SJRRII'!:HJ
enH dtll 8Chollfl8~e
g~le·t
Trekpaarden,
een
Lot
Varkens
lfenbeduJ a8o"rilpeD, di. d" .. illB,.I
•• lli". loop
De heer W. KAT Dow.
der W~rt·ld,llr'bt'urh.·LiB~~o
R80 de vricndt'D
flLO 400 Aanteelachapen
en Bokken.
De heer J: C. RIMER
De heer EDWIlf BRAt
ani Tad.rlaod Ile.it.
BOERDERIJGEREEDSOH.AP
:
O. A. CELLIERS (ten behoeve der
"
BIKR" NOURBI.
C. B. SI'Bt:YT.
"
Eigenaars)
Amsterdam, .\J~i 1"~J.),
3 Span Wagentnigen,
met Zwi~gels,
waaronder een span geheel nieuw
BANKIERS :-DI
STUDUD BANK VAN ZUID AFRIn.
Prod uktenma.rkt
te Port
1fuabeth,
1, Paar Ksrtuigen,
waaronder een paar
PROKUREUR
:-I>e WelEd. heer B. OALDIBWOOD.
nieuw
SECRETARISSEN
pro lem :-De heeren SIMPSONct SCHAPPIBT.
WOL,-YerleJen Donelerdsg w('rden er van
ti Nieuwe Halters, 1 Tentwagen
de l'llJ b~leo w,,1 eli" aau g. ['oelenwerdeo maar
1 Kapkar
op Veeren,
lOpen
Kar op
7~ ... rk ocb r. Door ,bet gOPdenieuw. uit Eo- Veeren
geland eu de k le iu e boeve"ILeid wol die ter 1 1 Dubbele.voor
Ploeg,
1 Enkels-voor
markt komt wa ren de verkoopers tot de meening gehr"gt dat zij blLllen kort hoogere I
Ploeg
Deze Maatschappij
is opgerigt met het doel om de' Pacht van KROMDltA~I
prijzen zouden kunnen krijgen eo da&rorn:
Waterkar.
2 Eggen
en de mijnregten
daarop te koopen, groot over de 700 morgen (1,400 acres) ID
hielden.. zlj hun wol in. Er wa. in bet gebeel.
Koornharp,
I Naaibaak
het moeder·Goudveld
van den Witwatersrand,
en gedeelten van het eigendom te
geen lllenh» a gsdJe ,neellww~tte en ook geen
5 Beestenvellen, 3 Vellen Zakken
vhesgewB'.en wol ter rnar k t. Ze" ba Jeu bui tenL dd
P'kk
G
n enz
to vprkoopen of verhuren aan Maatscha,Ppijel'l
of personen,
i~ toewijzingen
va.n
gereuilgde wol vun Cr:<dcci<werdeu tegen lso
3 a ers,
I
en,
rave,
.
geschikts grootte;
en verder om zoodanIge gedIleIten .~an bet el~~ndom te exploi+d. per ib. ¥erkrcbt. IJe rest wa. vvt t e wol,
KELDERGEREEDSCH,AP:
teren en bewerken als in de belangen der MaatsohapplJ wensohehJk
mogt worden
ell b~baajde goele prrjzen.
Zes balen goede
_ .
geaoht.
'
uitgegroeide brr.gten ;;!. j .er lb. eu et[Jig" I A lIe soorten van V aten, Kuipen, Legandere
partijtje. Van :d, t"t ;~!. I'er lb. 0l" ger~, Ha lfutn en, Balies, Emmers, TrechHet grootste joartl)!)e l.e.tvud UIt I~ b!ilen, t
B
d wi iuketels
met Balies, enz.
o,dim".!"e
vet te \\ ui, en werd verkocht
tegen
ers,
ran e J
,
titd, per lb. Andere parllJt)e. "'!'rden tegen
HUISM!UBELEN:
Is onbetwistbaar,
zijnde een notai ieele pacht van den eigenaar,
prachtisch eeu~!g.
van I;d tot '"J, per lb. vu n de halld gezet,
6 K t
dnrend;
de mijnregten daarop zijn gepro!eoteerd
.d~or een Gouvernements
MIJ~'
en grove· en gekleurde bragt van ;;jJ. tut .d.
3 LEdekanteu,
as en
pachtbrief,
welke
pacht
behoorlijk
geregistreerd
IS
In
bet
Goavernements
ReglIJ'
per lbo0l"
I 12 TlIfels,
4 Dozijn Stoelen
tratiekantoor,
en voortdnurt
tot des buurden
of verkoopera
regten onder hnn
ASGI'HAlI,I,\lL-F.r wereIen h balen en ~Ij , 2 Katels, 2 GewerelI.
kontrakt met de eigenaars ten einde loopen.
zakken aallgHboJen en ë; b..leo .n ~1 zakken
Bedden, 5 Kieten
Terkocht. Er waren geen bt.:it.ngewoon goode '
K
partIjtjes en de l'flJzen Wl\feu Vli8t, Eeu l'''''·
Botervaten,
arn~
en Aar.
tijtje van lj baJ.u e[J ,I zakken ging van de
Keukeogereedschap,
Glas.
hand tegen Is, lj'l. per Ib, ('0 Jaar :1 b!ilen eu
dewerk.
e211 zak gemeDgLlhaar werd "en bod van 1"~eI. V rder DOU"ee.e hoeveelhéid Granen,
Diepte van Rif van de oppervlakte
naar hoofdgang, acht·en.zeventig
(78) voet.
pex, Ib, geweigerd.
Verder werden eenigé' E ~
Garst
eu wat verder teo dage
Lengte van hoofdgang naar het westen langs het rif, twee honderd en drie
kIeme partijlje. Hrko~bt I"gen Van :-d. tot
rw en,
"I
b d
d
(203) voet.
11101 fJ"r Ib,
I der Verkooping
za aange: 0 en wor en.
Lengte van gang van oppervlakte
openende
tot waar men bij het rif komt,
bTRl:J5YEDERES,_Er wa" eBntamelijlt: gMde
B. WEl'HMA I:
vertcoDI1'g tpr markt, maar.je 'luIintikit WIiS
S
ta;is
negen·en.negentig
(99) voet.
niet zou groot ~I. gewoou:iJK, en daardoor,
ecre
.
Afstand van het oosteinde openende naar bet westeinde.openen
van het rif,
waren de [riJlen lefr 'Mt, Toen de verkoo. De heerm, J. W . .lIvvH''', Jr. ~' Cv., A (""ger" zelJ honderd en vier.en·zeventig
(674) voet.
pingen verkden 'Ir U<-llsJag810ten WliS de voor.
raad bijna Ultger'ut. Er WIi' geen verandering
Afstand van uithaalgang
naar het oosteinde
(geopend), drie bonderd
en
In prlJlen te bespéuren sedert de vorige
negentien (319) voet.
'"
week.
•
Zie priJ.liJst _
Afstllnd van nithaalgang
naar het westeinde
(geopend), drie honderd
VIJf.
en.vijftig (355) voet.
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Olll de ver.
plaatsltJg van [lJIjn l:!ottle Store Van ~
::lCOI18!!traat, Daar 10 AB elrD litraat.
P
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\V. V, BOSCH.
Kaapstad, 13 September 18d6.
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"race"

van dam

(1,fl21) voet.

VERDER:t

naar val op waterwiel,

duizend,'

PH1D. ('HAS. }JIEHS,

I.

I rOCUrEur,

,

ans en TranspOT tb ezorger.
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,LID

Mailbooten der Maatachappij ~ertre"
ken van Kaapstad
naar ËDgeland,
,Via Madeira, om den ar;d€ren Woensdag,
,te 4 our n.m., te St HeleDa en Ascension
~IB onder aanleggende.
. '.
'
V09R. ENGELAND.
.
,],J
EXICAN,
I,apt. BAINBRIDO.t:,
2~ Sept.,
vla St. Helena eo Mad'lr&.
." TARTAR," Kapt. TRAVERS,6 OQt., VUl
!
Madeira alleen.
I< MOOR,"
Kapt. GBIFfIN, 20 Octo, via St.
I
Helena, Ascension eo Madeira.
.
"TROJAN,"
Kapt. LAR!oIER, 3 Nov. Vla
!
Madeira, alleeo.
" PRETOHIA," Kapt. OWEN,17 NovQmber,
via St, Helena eo Madeira.
Dit rif, met andere bekende riffen op bet eigendom
beeft kapitaal
noodig
"SPAI1TAN,"
Kopt. WAlT, 1 December, om geëxploiteerd te worden; uit werk dat daar onlangs verrig. is blijk:en zij belo.
vend te zijn.
!
via Madeira alleeo.
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Alil"~m.eneBestierder ,oor Z. ,\ hib.

De Aanstaande

CHAMBERS,

r

GEORGESTRAA.T,
NAASTDE

I

Synode.

BIEDT

iSOLOMON

Transvaalsche
velden.

Good

J. G. DIl: KOCK,
Prokureur en Notaris.
No. !4ti, Et. Georgeestraat
,(Tt'genover I":)t. Gl'orge's Hotel).

Het Kasteel.
-

V

,

ERKRIJGBAAR
bij de Onderge.
t~kenden
á 3 PenCt) j L ITOG RA.
PH1SClfE
APHEELUI~GJo.;.'l
V AN
HET KASfEJo.;L IJE GOEDE HOOP.
liOFMEYR

& REGTER.

badkamer en patente w,c.'s op
"

en de

,AANSPREKER,

, j

/)

1./

ENZ.

DEGRAFENISSEN
aangenomen, Dood.
i) bteD,
LiJki:oet. en H<la"kO(ltlllln gereed, in den kortst mogelijkon tijd eD ktgen
CIOJI billijbtell prijL

aOllatnat, &aapriatl.

MARfCHA

TEGEN

Boarke,

Polishouders
die II Kontante
BetaliD.
gen"
of ._p~;-m,anente
"Vermiudtring
van Premiên
eischen, warren verzocht
bet. Nommer en de W~rde
vt'n., abUDd&e
Pohssen te geven, en ZIJ moe en ill e.
'Iïk melden"
Kontante
Beta~,ec"
of
)Vermindering
val! Premie." '
Ten einde de leden een deukbct.ld le
geven van de Som onder de ~rle ver.
schillende
boofde?,
op ep~ J 0111 VIIn
zonder tJOf'lgll ioeroeqinqen, Vlll'f.
i tig jaren
and op den ,volgpnden verjaar.
da , is het volgende voorbeeld hierbiJ,
g ad'gpvoe.., .
Polis £500, Winst tegen 6 percent, voor
3 Jsren, indien betealb.iar D!I den
dood.....
..:":
,'"
£30 0 0
De t30, indien geelschbeta,s}
0
2 0
een II Kontante
ta. .
"
ling"
zal zijn.
Of indien in "V ermindering
van Premie"
...
0 JI 3
Het bedrag van" Kontante Betallog "
of·" Vermindering"
zal verschillen oaar
den ouderdom
van den Verzekerde, en
eveneens indien de polis vroeger Toevc)6.
gingen beeft gehad.

Kaapstad,

heeft
Graan

hooge

B

dere

Do
alwaar

3 All'!'. 1886.

Rtfres

GOUVERN£MENTSBERIGT,

Il
kornet.<

No· 624. 1886.

tot 12 duim

II
1,g:~_l

lie 171~aurie, Kaapllad,
Kaap de Goede Hoop, 16 Julij 188'';,

901

T

ENDERS VOOR GOUVERNEMENTS
EFFEKTEN
ONDER
DE VOOR
SCHRIFTEN
VAN .. DE KAAP DE
GOEDE BOOP ALGEMEENE
LEENLN.
GEN WETTEN 1881 EN 1883."

!I
1

V
Paarde
Stoom!
machin
gewees
len en
enz., er

pakhuizen ,

Hh~

omtrent
zekeren
Ilt-t laalS
11S81, eI
ployeerd
~pvorwe,
dtel ven

75,000

,
le

CALCUTTA

PRODUCT:EN.

Totaal
£14.l,100
Rente
dragen tegen de koers vaD
Vijf Pon;en (t5) per cent. per !Innom,
betaalb",r
balfjaarlijks
op den IjJen
April en IISden October in elk: jaar, aao
de Theaallrie te Kaa'pstad.
De Rent~,
te wordela gechargeerd
aan de Algemeene
Inkomstén van de KoJonit', Mloploopen
op de b ragen der 6I\ngenomen Tenden
van !Lf d datn.m8 of datnms waarop ZIJ ter
Theaaa . of ten Kantore van een ClvleleD
Commi
ris inbetaald
worden.
Geen
ender te zijn Voor minder daD
.£104 v
elke llOO Effekten.
Tende
re moeten in hnn Tend"r op'
geven:~
I. Het'{bedrag van effekten waarvoor
getet\<Jerd wordt en ('e aangeboden
premie, in geschrifte
zoowel &18 ID
cijfe ••
2. !Je'; datam waarop zij bereid, zIJn
het ~bedrag van ban Tenders 10 te
bettIen,
of de datnms W8arop ~IJ
vOO6.tellell dezelve in paai jeu te be·
tale~
8. De plaste waar zij bereid zijo te
betalen,
betzij aan de ThesaUrie ID
KISlad
of ten Kantore V8n f'en
Civ len' Commissaris
elders 10 de
Kol
ie.
De T dere te worden gerigt aaD den
KOllt1'01 r en Aaditellr.Generbal,
);8'
merkt oden
omslaal 1 ender t'oor ("1""
"
Etfekten en moeten bevatten
den Vo))
~oorn:am
en Van, alsook
bet adres . n den Tenderaar,
en m.JeteD
geteekenclwordea
door den Tenderaar ol
de TenderiJm,
of hlln beh09rlIJk gem ag·
tigden Aglnt of Agenten.
De Re ring beholldt zich het reilt
voor om e en Tender geheel of gedtO'el.
telijk te
teren of te weigerpn.
Vormen
D Tender
zijn verkrrJgb""r
op aansoek
n de Thesaurie,
KaapstaJ,
of tea Kan re van de Civiele CommIesariuea eld
ia de Ko:onie.
Op lasi

De Oudergeteekenden landen DO ex at Panda
vau
Calcutta, de volgen_deValcutta Producte;i :
IJ

,;.

2 GO Jouen Bo'UDg
26 Kilten Klapper Olie
20 Kilten Kaatoor Olie
GO Vaten 'lamarinde
60 Za"en lalpeter

20 Zakk8D Borne.

Alles te koop tegen de

Lucne

PriJaen gedarende de o~tlChepinr.

BR IlUBBB VOOIlBUDBR:

~en

uitgezochten Voorraad

Manilla

Cigaren.

J. G. ST.lIJTLER & CO.
~~------

_

0 ER.

H

van bovengenoemde
Medicijn, heeft den'Eigenaar,
d8Jl Heer C. H. ~Opn.BG,
er toe gebragt ~ezelve
meer prominent
TOOr de IIaIldac~t va!l het Pa~~e~ ~ brengea;
het werd ID vele
Vorm van Applikatie Voor .Aandeelen.
gevallen beW8Zet;' een seer. krachtig middel te ~lD 'tegel! d~ ~ alge~n
beer.
IOhen,\e nekte, dIe aallpdllid
wordt door hoofdpIJn, ~ortsigbgh81d,
drukklDg op de
.?:UID-AFRIKAANSCHE
I Aan de beeren
Snrp80N & .~CIIAPPlRT, S~retarissen,
pro tem., van de Kromdraai
oogeo, angst, da.ï.eligheid, ~bNk aan geestkracht, ~DregellD&tigheid in het bloed,
KONINKLIJKE
MAILDIENS'I'
Gondm'Jn MaatscbapPIJ
(Beperkt),
Pretoria.
pijn in de leDden ell vlfratopplng.;
MIJNEIIUREN,_
doe aanzoer. om
Aandeeien in aw
DIJ "OlUtl~ Mail Packet." Jlaa18chavpi
De bijzondere eig8JlllOhappea Tall dit Poeder om\het bloed te Terdaan8Jl en eeD
en slait in 1.
s.
d., zijn de 2s. 6d. por Aandeel, en nijea bloedaomloop te bevorderen, om de werking der ingewanden
te prikkelen en
E Stoombooten dezer Linie vertrekken Maatschappij
beloof bovenstaande of loodanig minder getal Aandeeien als
moge te regeléD, en se te auiveren van slijmerige eD IOherpe stoft'en, Demea de ODaaoge~
Kaapstad naar Londen om d~
Eu
beloof en verbind
'om de oproe- name a.i'werbelea
auderen W oensd~, via .Madeira en Ply. ~orden toegewezen, te accepteren.
weg en geaesea de siekte.
Het sal ook .... r heilSNDl bevondeD
toejr8W8lleD te betalen,
mouth, te Bint Helena en A.lceDc:ion &&0' pingen op z~danig getal Aandeeien als mij moge worden
worden W&DDeerhet gebruikt wordt ala boYeagemelde
VWrteekeaeD,
de YOoPlooleggende op bepaalde iusecbenSijden.
overeenkolDstlg den Proapectlls;
en de Artikelen Van Vereenigmg
der Maataobappij
ftD
RHUHATlBCHE
n,
CHI'
sich
voon:loea,
ea.
ook
bij
drllkking
op de
Jd HORPEN
' ,1/ ,.
opgeroepen word.
Sept. 29.-" V.iUMMOND OASTLE," Kapt. J. te teekensn, wanneer daartoe
bom,
ciroo«heid,
jeuken
..
chroDiaohe
aandoeningea
1'IUI de huid, ea bij "Mer·
.'
Th'
'.
d
Ko'lonie,
D. JuriulUl, .ia St. Halell_, A_nli,..
meer bijlODder "anneer dese uit onderdrukte
uitwuemiug
voorikuait.
'
esaaner
er
_
~n MadOlira,te • n.m.
De nwe, enz.,
Oet. 1<1.-" GARTS OASTLE: .Kapt. DUNC~,
Ala eeD hui~iddel
bi~ v~g
kan het veilig worden aaabevo1eu, alamede
,ijl li••bon.
TaIllUt.lag bij JWiderea. ,
4P8LAGBBS,OOLLEm'EUBB,
'
Volle Naam
,
"
.. voor de beh~
Oet. 'n._" GRANTULLY
CA8TLE," Kap'.
YOUNG,
.ia St. l:leleDAell Madeira.
Volle bijlODderJJeda nrllHlla eIbU Bo"-l. Prij. Ja.; per.Polt Ja. 64 ......
&1 •••
W.t'-AI_ate.
Adreu ..••••.•••••••••••••••••• , ••.•.• , ••• , •••..•.••.•••.•.••
Nay. 10.-" NORI:lAM OASTLE,D Kap'- A.
num Il00. DD JIDJda IIIO.. .4.U ,
'VDDt7_'I'AVXRB:
WrNClIBIJTB.,.ia Li_bali.
:
A pplikatien zullen worden ingewacht iD Kaapstad door de heeren
STIlAND-STRAA·r.
KAAPSTAD.
\. oof mcill ol pwage
I!l~~
.'i~!Bj
dil .ÁfeDtIlDl ftD d. CA.iT~
AA..U.UUUl,'
,
mar.ktetrateD, Kaapstad.
Ge4l'1111t ID iii,...,," ~J-;'lf- .R~T&.a
UA1'SO!LU'l'lJ (Btperkt).·
•
N.B.-lMt ..,.,.,.,ddel
" L.t.id ta,
\'ol'a
Poec1et. lOOdat W fOOt II1tájdlraa po
IlucleJeDd. oDd., dID IlijJ ot ch firlll.

D

Kasp de (
Port

-

Blaanw
ft

Va nNoorden & De Vi"iers

C. H. BOSENBERG,ChemistenDlOOilst,hoek
JiOa4.a

~

lODder

a.a

a..u.," .. , .". ..

van Bree- en Korte

"',I

"1'OOIIW'" __

~t

~

o,.wpitiD,

CW

1
r I.ACH~
Zat

I.J

eene krall
lIlijn har
MUGA.IUT
den onderl
den. Zij
ltilld"ren,
hll.d lijn,
.ttlbaar v«

Goadini

Aan Fl

W

ORD
dal
II 4vellue"

Ju

4J1)Jl.I1

lllOrhoek

Bekend
verwa

OVE~
gelitfde
.biUJlA

8,

49 jaJell, 4
Ilraar dit,
lrooat III ij II
Job:

d'

•

such,-

I'

I
in bet
btku

SecretariS.

PRIJZEN,

ET saocea dat tot hiertoe gepaard giag met het g,bruik

'él'~ •.

deo

J. C. GIE, Juo.,

snHAAPSCHAREN, Straineer-Boharen
Mc[J(JUGALL'S SCHAPENOIP
DAM80I:lRAPERS, Pijpeu voor Dammen
BLlJlSKRANJ<:N, ,"oor Dammen
REUZEL OUE, Verf, Olil', Oiijfolie
•
GEMENGDE VERF, gereed ten gebruike
WUNPOMPEN, Gomelutieken PijpeD.

.0

G.

na

.
PLEUiSTRA AT, KAAPSTAD.

A A M B E IJ EN, POE
O. F.

ND,

alleen

,

Itboo,

b t

Secretaris.

LAGE

IJzer- en Hardewaren

KAPITAAL.

heeren

I'd

g gi7i~en Jbetaalbllar
d:a.

EN KLEIN.

3,000 Zakk8D Tafelllijat
300 Z~a
Bruine "ijat
100 B&len OraaDzakken, 2i
Balen GUDDy Zakken

per.

J. ,SI HOOGENDOORN,

AAN

IN 'T GROOT

1. Pachtbrief van Eigenaar aan Verkoopers.
2. Gouvernements
Mijnpachtbrief.
3. Kontrakt
tuucben de Verkoopere
G. Heya en H. F. Gros.

d

KlIldanle

zoek te doen, v66r den 3den OCTOBER
AANST. ..
,
Alle Winsten niet als bov,P? 1!t'l:lscbt,
sullen
8 OCTOBER
evoe na
d bi"
de Polissen AAN
als S'I'.
Va.lelV(Jrd',n
Tu~.
I

.

ingezonden

BRANDRAM'8 BLOEM VAN, ZWAVEL,

I

Ide N.B.-Eene
plek

moeten

te. hebben in

wenschen

HetaZ'ftf.J of. ~~Igd
TOO: dJe pfJrm&.
neete r 8Tmtn~"9'
er, <lar.
lijlaclte
Pr~~
doorUir<
benoerbetllldbaar,
worden hierbij verzocht schl'lftellJk aan.

ti

H

t,

'.

Aandeel

IJzerpaldluis, lá Gravestraat, Kaapstad

2,

VAN INGESCHREVEN

per

Winsten

bij

GOUViRNJ:HENT8 REGTKN ziju vijf shillings per morgen per jaar, vernieuwbaar
naar verkiezing, of een alternatief van
percent"
royalty," 'naar verkienng
der
Regering.

BESTEDING

5s.

LOODEN PIJPEN, i tot 2 duim
GESLAGEN IJZER.EN PIJPEN, i tot 2 duim
GEGOTEN PIJPEN, tot 6 duim, AARDEN PIJPEN
DAM SLUIZEN,
Centrifngale"
Pompen
KRUIWAGENS, WIJNGAARD SOHOFrELS
SIKDLS,
mSEN.
t.LSOOK,

IH

& CO"

van

WINGERD SCHOFFEL8,ISpait.n
CRADLE ZEISEN, Sikkelt
VELJ). eDTUINI:lEKKJ<:N
BLADKOPIt.R, Geel do.
KOPEREN KJ...TELS,Boofden en Bod.1U
GEEL KOPER SOLUEERSEL, Blik
ROTSZOUT, 'oor Vee

HOOT-De
verkoopers hebben het regt om hout te kappen op Kromdraai en
de aangrenzende
plaats"
Uitkomst"
voor mijndoeleinden,
zoolang zij aan den
tegenwoordigen
eigenaar beboort.

ECONOKIEIN lIE'! WIRK.-Er
mag op gewezen worden dat het hoofd voordeel
B. Leeraren en Ond"erliogen ,nllen van dit eigendom
is de overvloed van waterkracht
digt bij de riffen, waardoor
,
.e gedarende de zitting der :iynodo een economie in het werk verzekerd wordt.
zeer aangenaam
verblijf vinden ia het
Privaat r.<,gieshaÏ8 VRIl den Heer en :Mej.
KAAPSTAD.
AMOS, in de Strand8traat , No. 2U, dat in de
~- -_
onmiddelijke oabijheid van het Spoorweg.
£5,000 Voor molen, enz., en andere aitgaven van de Verkoopere.
statiO<Jgelell81l is, eo omtrent twee miniIten
£5,000 Voor verdere machinerie en toebehooren.
• 'Ioopenl vao de Groote Kerk.
Alle hniselijlre gemakken worden gewaar£5,000 voor reserve al8 additioneel werkkapitaal
voor exploratie en exploitatie.
borgd, IDchtige Slaapvertrekken cn Schoons
Aanzoeken voor Aande91en zallen worden ingewacht ala volgt, waarop toe"ijBedden, en eeIle goede Taf"l met goede be. ling [al geschieden P' 0 rata :_
IERBIJ
gpscbieJt
kenni ..geving dierMng. Men zal er eene a&os:ellame ~itVan Kaap Kolonie ..•
6,000
dat de Undorgeteekende
bereid is :kam~r eli oo~ eeoe rookka~er !Indell. Op
" Natal
...
8,000
Handteekenigen
op 1-',ocuratit's VOOI"het; niendelr)kheld en attenhe, die nIets 181oala.
" Oranje V rijlltaat
Ko p n
\ kC"
'd
i teo dat tot veraaogenamlng
der gWllen kan
1,000
" Transvll81
o e en
er oopen va~ ,alms In e !strekken, kan worden gerAkend. Daatbij
5,000
TraDsvaal, te attester;n.
Kracbteos eene Ilwmt Ilog dat de prijzen billijk zijn,
De lijsten znIlen gesloten wordeo, voor Pretoria
op den
15den en Voor de
resoln*le, van den Yolksr'lad,
ZIJO alle!
Doet vroegtijdig aanzoek bij de cill'en8ar8, andere plekken op den 21sten September.
PrOCII{atles nIet door oen Notaris Publiek!
MR. en MEJ. AMOS,
De volgende :_doknmenteD zijn open ter inzage ten Kantore der Secretariuen
der Maatschappij
geatte'teerd,
onwettIg.
I
No. ZO, Strandstraat, .Ka.pBtad,

S~UL

. .

TE KOOP

I

IlEEI!EN

betaling

dieha.nne

GEORGE FINDLA Y & GO.,

Beneden de vereeniging
van de bovegenoemde wateren is de waterkraoht
vol.
doende Oql n:instens 30 stoks stampers te drijven;
en drie standen
zij u gehaord
van den Eigenaar-een
Waa,rvan verhunrd is aan de heeren 8. F. Boorke, George
Heys en H. F. Gros, onder een kontrakt waarnaar later verwezen wordt.
BATTERIJ VANVIJF STA.PIRS OP HET EIGINDO•. -Deze
is gekregen
van de
Sandycroft Fabl"iek.-De
fondamenten en ander noodig werk in vt>rband daarme.
de zijn voltooid, en de batterij zal binnen weinige weken gereed zijn 0111te beginnen.
KWARTSOP DENOxvn gereed voor den Molen, omtrellt 900 ton.
Met het nit.
halen der kwarts wordt met ijver voortgegaan,
en tegen dat de Maatsohappij opgerigt is zal de hoeveelheid aanmerkelijk
verm'eerderd zijn.
HOI!: VUL PIR TON.-Uit proefnemingen
en andere informatie
moet het resul.
taat door de batterij zijn olIitrent een ons per ton.
No. 2 RIF.-Tien
claima op dit rif zijn verbuurd
~n de heereu Boarke,
Heys en Gros, van wie de Maatschappij tI per maand per claim zal krijgen, en
5 per cent op de brnto opbrengst van 'Goud Een van de watel're~teQ, de machine.
rieatand aan de rivier is ook onder·verhnard
aan ben, alwaar zij beloofd hebbea
een batterij op te rigten.
r

r

met

JAMES ROBERTSON,

BIJZONDERHEDEN.

Aan den tweede· genoemden
stroom (opwellende
in Witwatersrand)
wordt
reedlJ een toets batterij opgerigt, zijnde de beweegkracbt
een 22 voet li overshot"
waterwiel.
Dit wiel kan een lO stamper batterij drijven gedorende
het grootste
gedeelte des jaars.

H. A DSHADE.

Provisionele

vijf

WATERKRA.CHT.-Het besohikbare
water voor het werken der batterijen op dit
eigendom wordt verkregen.
1. Van het hoofd der K rokodilri vier.
2. Van een permanenten
stroom loopende uit en opwellende
in den Wit.
watersrand.
3. Van een sterke permanente fontein op de plaats.
.
~.
Deze waterer, vereeenigeu zich op de plaats en vormen een grooten stroom, de
Krol[odilrivier.

eene gelegenheid te geven
claims, als door de Maat-

"

J. F.

I

Lengte
van hoofd
bonderd en een.en.twintig

of

worden
aan den
PrOV1BlOnelen
SecretarIs,
of eemg
an er 1 van
e
Comité, voor of op den laten October
18tlu.
'
Het moet duidelijk
verstaan
worden dat geene applicaties
voor Aan·
deelen
ont vant en zullen
worden,
tenzij
vergezeld
gaande
met 5s. per
Aandeel
voor
et getal
AandeeIen
waarom
gevraag d wor d t.

A. DA VIS & CO.,

10 Stl'and-Londen.
SUCCURSLANE:
PARIJS, ·BRUSSEL, MADRID

ge-

I!'

'

I

WOESSDAO,'

vertrouwen

mgeschrevene
som.
'.
.
De volgende
Heeren
hebben
ZICh bereid
verklaard
om ZICh tot een
Provisioneel
Comité te vormen .De Heeren F. J. VAN EEDEN, T. W. DANIEL, J. G. STEIJN, P.zn.,
P
C. MULLER, A. BUIB8KI, E. C. EIDIE'IT, H. H. VAN BREDA, M. J. ODENDAAL P. G. STEUN
Hizn. J. G. STElJN, M.zn., J. W. WESSELS, Kaptein

OPGAAF '\ AN WERK REEDS OP HET EIGENDOlf VERRIGT.

E.\'

" .. Wmatea

. veranderd

schappij
mogen worden
aangekocht,
werd besloten
om de .AandeeIe?
lOs
elk te maken-e-ês. betaalbaar op aanvraag
.eD d~ balans
in op:oepmgen
naardat
vereisebt wordt, dertig dagen kenDlsgevID~
van zoodamge
op roeDineren te geschieden,
en de verantwoordelijkheid
beperkt
te zijn tot de

HET REGT

MAANDAG, DI.\'G@AG

om de diensten

in .wien volkomen

Met het doel om onbemiddslds personen
om deel te verkrijgen
in zoodanig eigendom,

DOEL VAN DE MAATSCHAPPIJ.

I

verkrilgen,

zijn

ol
•
de T ransv aal , dile GOUO'
dkan w?rden
om zoodanige
landstreek
ID
houdende
eIgenschappen
bevat aan te schaffen
als raadzaam geacht moge
worden,
ten voordeele
van de Aandeelhouders
en die prospecteeren.
£300 van het Kapitaal
in reserve
te worden gehouden, met het doel
om
indien dit door de Maatachappij
raadzaam
geacht
moge worden,
ID
"
de Goudvelden
te Knysna
prospecteeren.
.

I

r

Maatschappij

steld

t

I
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-
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