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"ia ~.IJ Il ,.;1liA, om den.apdereo ....y ..,tn'"
te f;'!. TIELKNA en AS,O}<;NSION
'~Me op bepaalrle t.ulISCbetttijdeil.
, 01U' cle VeertJen DageD bw Extra
'ch..,. ·ie Mal\lboo~n in. .
A ra ENlA N. Kapt. W AJp.~IGH. 2~
t:PARTAN, Kllpt.. WAn. ~ Jauij.
~I()OR. Kapt,. Cj;lliU, 19 JuDij.
I'R~TOHIA. Kapt. ~UNBlUDO" Jlllij
'U'XICAN, Kapt..·Coxwl!Lt, Julij 17.

",It UI~ h.ljSTlfU.:~S f.~
\'ertrekkeo sij WEKI!.LIJ KS, na

"In iedere Stoomboot nn ED~eland.
Ih·toDrkalU1je8' word"n D~tgereiltt

IDltldorde Prijzen. .
Voer Vntcht of Paaagedoo m~ aan:~C

de c. Uuion" MaRtllCbllppij,'
TBQS. "0 FU

Direkteur.OeneTRal

J01)~eEzels; "alt .2 ~II
jureu (J IIil

2'0 PuurdeII, 3 eD
ood

rtemarktstraat~

bij

Op Woensdag, 16 dezerJ
Z'~L· de ODdergt:\eelreDde publiek doen ,e;.

.koopen te KLAPMUTS· STATION,
bovengemeld getal Veoo' De Esela en PaardeD
liJu alleD geirokken uit Bloed Paarden en de
aandaoht YAU Kóopera waardig; sij. "-UD iu goede
conditie, .

Boveltgemelde Esela en PaArden' zijn uit.
gewoM eu opgebragt door deu wdbeltenden
ba'DdeJaar J! H. TUURNIOH. vaD' de Paarl.

C. EeKARD.
Paarl, 2 M~i 11383.
'De vau-«, Fa'U'I'~.tOo., .Af,lagcn.

EXECUTEURSKAM-ER.
'. J)' E K6n.

jft L AT H.
",_ LElGiJ; Oe~lIg"oert!er,

elf • k ken i p PiIlHadllR',;' den
deeer, om 4. UDr "a Ilaru.i,ldaga. t'a.tllllUlit-rI
I!'elieven aan boord ,te ~D .. iet I~tt>r
'1 namiddag.. -,

Voor Vraebt of Panajre doe men aalllloek'
II. StoombootmaataChllppij ••Union."

VEBKOOPING tusschen
V.A.

in het bes~
hetzij voor doli.LOSGOED. LEVENDE. HAVE, ENZ.

,Stoelen,

ZUID-A
KO~INXLlJ'D .E .E

S;LAGTOSS!:.N.
.' I

Dt! "C .. lu MBil Packtl8jJ

J)E Stoombooten de-ter LiDte vertrek
. Kaapstad Daar Loade. om deD a~dllll'eD

Ilingada~, ,la lIadeira eh rlJrmC11l~1I,
SiDt Bêlen. en AllCeDclOJi UD1e81PllllJe
bepaalde tU88oheDtijdeu. " • .
,,15.-GARTB CASTLE" Kapi.

ou. ' '
" 29.-CONW AY OASTLE, Kapi.
" J .,lillS, R.N .B;

JUDij 12.-HAWARDEN CASTLE,
P. WD8TIk.

" 26.-WARWICK CA
• &Bl'JISOll.

Juli~ lO.-GRANTULLY CASTLE,
H, YOUNG. .

ABDUSON & JIlJlUIlOlIl

DE

CR:ABO
P.......~.........,~.-

OP WOEr\SDAG, J6 DEZER,
ZAL DEONDERGETEEKENDE PUBLIEK

DOEN VERKOOPEN, Da aaokomlL TaD
deo Berateu TreiD, te .

KLAPMUTSSTATIE,
40 ,EUSTI KLASSB SLAGTOSSD~

Opaebragt door deu wêlbekendeu Togtpuget,
. . MICBIEL WILLEM.SE.

Stell~boecb, 9:Kei 1888•. _A... .. Co.,Afalalel' ••
LAATSTE KBNNISQIVING.

P. I.

:RIV,ER, DIST.
Met de 30 en 40 i Perceelen Grond

TE KOOP woiiden aangebeden]

O'p '.WOENSD~G, ·16FfNOLAY'&
ONLANGS ONTViNGEN :

Er zijn verscheidene Gebouwen op de Plaats;
KlI:a/&IIjI,U en de (:irond deibeste die men kan

~,I I

intU8SChen is het ~igendom UIT
dadelijk }:>ezit nem~.
Kaapstad, 8' Mei '883.

G. H. MOLLER, A

Weideveld is uit.
voor W~ide of Lan~.

De Koo~r
--DE Ondergewekende zal in het

. ~giD vIn Junij &anst' te
Beaufort ... n, om' den BOEDEL
Yan "ijlen .P. G. MARAIS in orde te
brengen J 'zoo WOrdt allen die iets
verschuldigd' tijn aan geII1elden Boedel

de dringend verzocht hunne Rekeningen
"a,.:eJa'eD ,I gedurende ·deze maand aan den,h~r V(JI.'$QHB,~PE:RS.J--D4'arl •.atteD.

J. VAN &oJlHJ:sTElN,.te betalen (die ~~~~~tI.~~~~
aedlll'eU'cse de bezi"heid heelt overgenomen, .

voorkommg van onaangenaamheden.
C. P. MARAIS,

Executeur. •

STB. ISVEiD
FREDERICK ,N.' 8.........~.,oL~~,..IL.,oL..._...L1

VAN
Is gereed de ~oogste ~arktprij

, .'alle Soorten van S ..
" ., --~----------------

Adret !-I. 1., B&NSij3AH'& 00.,
GeOOG.eD der Kamer,
No. 8 Kerkpléin, ,
Kupatad, lllf.e.il88S.

-.,._,_. t:--------..._-+-_.HBDEN ilOOI eeD Zoontje aeboreD.

W. III S. .aJY ....81
1bIea..,,~Kei 1888.

Beaufort Weet,
8Mei 1~83.

ONs. N
CaledoD 'Ide.1I ÉliIabeth. van

IJl dëzl o1Hler:clODl~nu1.8 jaren e~ _l·ID~ ..U~t.oJ ,J'~' .. t,A:~ .... M~~A!~·oiJi
Di~ betre1l",~. .-
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voren-
doen

In den Insclventen B~del van
JOBS. B:RINK

DF Oodc1'S{eleeke~dt', 'als Curator
gencemdee- Boedel, ml

'rerkoopeo 1
i

OP DONDERDAe,17 0
's lfOllGENS Tl: 10 UUR,

TE VOORSTE BOSJESV LD,
Afdeeling 'fol'ees

I. VASTGOED:
Een gede..,lte van do Plaats UASCH

gelegen nis bovengemeld,
Dit I<.i!!erl(iom is j(e1 gt'n nnbij

we~ naar VJllierslorp eu is geschikt,
W'-lIstge ver-deu HUII.!t I le d I·ijven,
de laatste 14 iare n eene ;WinkelhA, .... HM
deu' Insolvent al.laar is grdrevon.
voon.i'·n Villi 'Vut"l' ell bt-pJ..llt
VruobtbooOlcn eli een WlJIII{a:lrd.

Het oovnt verder eeu tlangeu:lam
en Buitengebon wen.

Het gebeele l igendom i8 ingee
Draad.

II. LOSSE GOEDEREN:
2 Karrcu, 1 Ploc!!, 1 SpRn Tuigen,

den, 3 Stl nisvogels ell het gewone tl.!;!;"I·LlnlAII
HUisraad. -

VERDER:
KOOP:MANSWAREN van allerlei

wWlrouder Liunen, V OCI clj,tz, Sterols
n-n, Sjerpen, Sjaals, llnnd, K
FInweel en tlroekengoed, i Glas. cu
Specerijen eli eone melJigte andere
te veel om te melden.

BOND S
'I

OP

D« zOf!7vulJiye bel"eitlill:l
Struissede, Cli is mi)~le

KUNTANTEN V

GESCHIEDT KENN SGE-
plan

rn de TWEEDE ING
ATSEN:n TE~BULA.ND, 94 ill

I!"~"'_'~ honden, VÓÓI' het Klintoor den
CommissarIS til DORO CBT,
:',G "WOatHOUSE," 28

M E I 1883.
D,pze plaatsen, dio uitmuntend

zijn voor Landbouw en '\"eeboederl
per publieke veiling ond(!l' E'
verk;ocbt, onderhevig aan de vOlor,,,:il,rdIAn
en bepalingen iu de koc,pl.;:onditiën nfTl""hp.,_

ven, die insluiten onmiddellijke en
durend6 persooulijke oc.cupatle, ged
een tijdperk van drie jaren, en
zoodanige konditiën als op den dag
kooping vermeld mog&n worden.

Elk perceel 7.a1 opgBveild worden
een Inzet JaarliJksche Elfpacbt, en de
biedende die niet :ninder dan
Inzet Erfpacht zal geboden
verklaard worden de Kooper
gemeld Perceel onder E, fpacbt,
non de van af den allg der Ve K()Opllnu
ieder zoodanig Kooper zlll vel'pr
dien dag de Erfpacht Voor het
vooruit te betalt'fTJ en de
voor dt' _' volgende twee j.1
Bekureren, door bOl'gen welke
Gouvernemetlt vel'tegenwoordi
ambte, als voldoende 1'81
Zulleude echtPf gemelde Beambte, i
kooper hem zulks' verzoekt,
twee jaren hnnrpenniogen vooruit te
teren, in welk geval er 8éen sek
geëischt worden. De onltosten van
ting, enz., en v.an deu Grqndbriel
op den dag 'dar Verkooping worden
l\oopllJstigen dienen dns naar de
kooping te komen bereid ..om de hn
ningen te betalen en seknreren.

'Yanoeer de betalingen behoorlijk
Bc.hled, en de borgnkte (indien nood'
boven gepasseerd is, zal, de k
h~beu een Grondbrit'f op 'Erfpaobt
~.elden Grond to i>ntvangen, welke
~JJksohe Erfpacht, teu eenigen tijd!',
of ten deele zal kaunen worden Af.",pluv.ht
door de bl}taling van eeu SOlli of som
berekend togen twintig I de
op de in de koopkonditiën "Pl~~hrA"pn

Voor volle bijzondclhedoll, nam:
Jijnén va? qe Pprceelen, Iuze. EI
Koaten van Opmeting en (jJ UlHJ"r'MT.

'•• ie men de {}ouvernements Gcuette
gevi~g No. 347, gedateerd 22 Maa'rt I

Het AJg£:meene Plan en df! Kn'"""''''''ftl'l
sijn te zien ten, Kantore van de
Oommissarissen de geheel. Kolonie
en ten Kantore van den Landmeter
raai, Kaapstad.

A. DE S~HDT,
Landmetel Gccc-ra

DE UITVERI{OOP
TEGEN

HALFPRIJS,
VAN DE

PARIJSCHE MOD
VAN

MADAME

ZAL alecJlis tot- bet eindo
1'oongezet wórdoll,

tu plok" wordt..

so
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In den BOedel van LAMBERTUS
TRUS JOllkNlfES"BASSON
wODe»de te n Rooidraa.i/J iD
liDg Jfalmeabury.

AL.dcgenen die ie€.. te vorderen hehbell 'raO
of versohuldigd ziju aao ded bo1'ellltfllmE~l·

den Boedel. gelie\-en dRllrvan Mil den Ollderal,·1
t ..ekende 0pll&ye of betaling te dOOD
ZKS WEKEN JJa dagl. keóiog d.-le ...

A. G. WATKRMEYER,
&oretari.,

Voor de Excoatrico Teat.
14lllmesuufi"y. 14 Mei 1888.

ala men niet sorgt
1'001' il opgerigt, behoorlijk

onderleid zijll all ~ij de leasen ;bijwonou.
Va.t alles i8 ,otkbmeu waar, Dlaar wit de heer
ao Renen uiet het onmogelijke' Is bet
venl'achteu dolt Dleo bier, al wordt er nog

zO'o' veel aan verbetering vaD bet ondérwij.
gedaan, ooit een weteoschappelijken boeren.
stand zal hebben p.

Wij voor 0 II gelooveo dat de geuite webacb
ziclt ' ligt lllat 'Yen allen, WeteDschappelijke
ontwikkeling is welligt overal .lecbt. bij
w{'IUlgen mogelij kt ma.ar io allen gnal
gaut bet niel v~r den boereozoc:n om in
den 1'egel al to 'cel tijd op de IIchoolootlken
te eitten, Hij moet leoren wat op de plaats
omgaat. Bij moet bekend lijn en blijven met
bet larbeiJ,vCJlk wat hij lol bezigen. Hij
moet-en dit is waarlijk 100 gemakkelijk niet~
-op de kieilltjl'sleeren passen. Zonder dat
"ord~ hij in deo tegel niet du regte boer. 14llar'
is hij, ook sonder weteuscbapp!llij ke opleidioit',
van de Toordec1eD nitgesloten die de weten-
IIchap den boer geen? Gee~stiJl8. Wilt bem
te pas komt is minder de: wetell5chap zelve
dan haae J"('8altaat ; en zoo Ilij III~chts eelligor.
mate wat zijn verstand betreft ontwikkeld ill,
kan hij 1'8.n dat resnltaat partij trekken, mits
bet hem naar eisch wordt voorgelegd. En
gespbiedt dit? Juist "'oor de middelen die de
heer Vau Reuen hceftaaobevolen. Eeu Depl1rte.
IlI'Cllt vaD Landbonw dat proefstauonll 83n.
leg*, en gereed ill deu boer met raad
en daad bij te 8taan, is een ('erste TereiacLte.
Behoorlijke gelegenheid om de landbouw-
wetenscbappen te leeren, ten gebruike van de
betrekkelijk wtliili~en die voor. bet,onderrigt .. PAA:RL CONCORDIA S. V."
deugen en er eieh 81\0 wagen kanneo, ia NUillijsl. t.oo fW Tot. 400 y&rd.!. Tel. G.T
h O.T.vanNiekerk.5" -14.5 22 Ó ó.a ó 2 20-12
et tweeQe. In Europa winnon groote C. de Villiers- .. 4 4 3 3 18 5 4 ij 2 5 21 39

!andb~eren dik wijla weiuió bij de boerde1'ij J. D. de Villiers- 2 4 3 4 5 18 2 2 3 ó 3 15 33
aie o.p hDo landgoederen gedreven wordt, A. F de Villiers· ó ó 4 4 3 21 '5 .5 3 lj .5 23 44

O.T.d.Villiers,Sr. 3 4 il 2 4 18 4 2 6 4 Ó 20 &8
maar de boer leert er wel dOOI',wRnt hij kan D. du Toit- - • 3 4 3 4 4- 18 il'; 2 5 4 21 39
f""1c t h' dt h" t d D. J. du Plesms - 4 3 4 4 4 19 .5 4 Ó 3 3 20 39a ..JJ en wa er gesc le ,en IJ nl.!em e 1'cr-. C. A~de Villiers. 4 5 " il 3 21 544 4 Ó 22 43
beteriogcu eerst dan over als zij proefhoudeD:I J P Retief • • Ó 3 3 4 3 18 4 4 .5 2 2 17 35
.. L.. d U" d KI' I h I A. Moll - • - 4 /)3 3 4 19<>4 4 2 2 4 16 35

ZIJD INvon en. lor IU e 0 onle la ot, a a G. Bonthuijs. _" 3 4 -1 4 19 "5 3 3 0 15 34
er behoorlij k onderrigt iD den landbouw te be- I J. de Villiér8 - 4 5 3 3 2 17 4 Ó 3 Ó 5 22 39

Q. T. deVilliers - 3 4 4 3 4 18 2 3 3 4 2 14 32
P. Pel'Old - - -.5 4 <I 3 4 20 .5 4 2 2 3 16 3U
R. Mull, Jr. • - ó 3 3 ó 2 18 '2 ó 2 4 2 1ó 33 toen zi i mij die ou le cou-

vt'ront!ehultfillinll dat bllia ••
I ri~pen 6n IlAf mij naD MiI\lM

g"en Mw~i"!) '''t'r om mij
,I Ik mOllt • cbler dPII! Jolll..r~

lel-nd publi~k '"trot/uell.-
dat wnord i,.froduce III"t
eeu brandt.r!
de OQ~8tft.lullen wi lih.t.

Idllmt'a er ni~t op jle·
óuderdom Ilial, te~,ij

e~1iboven dil" onrl.,!' dil
niet, milnr mn"i [lChjloft
H"bn Wp"t J, ia dllR~m

id.a dronmerilll, miMCh~An
low-lttJri~. 101en; bilal Je-
AtriknandeTII vnal nOf'llJén;
mllar baar mond Itnnd ~ij
lag in dl! half op2~trokllen

.Is dllt 1'&n ~.fgffll1itg.
jt~it eprak. FJII"r vour-
lij volg.HlI di .. mi811~-

tijd het bur afgllknipt bad,
d" oogen bin!l et! hur et'1I

Wilten de m~nlC"en dill
dam~ ".n de .igte 1101Irt
louden lieb wa~rliik .el

• Ik Ilelj>of, ~eD
Ptfm of Gm)ttbm-oilU-'

wel fran jor of !lor·
verkeerd. O~e
en taméliilr .k
jonl!'~r -ecbeen,

. Alleen IDha.re
kop Ï<!Iullnd

.Iln Ihpt vcdr-
bd lil h~t

ren "Rt I!<lm
lhitjes." .I! II
fiJI" ••( bll'mouia
9Chi~" nOj!, tlPn

<odrinll; d.'eb
bet 'r den lila

MALME~DURY

EXECUTEURSlIAlI
T.'Ch lfeton

3, .. in lien dit
borgt'rl'ejl'teli j Ir
.o-gd heid te
ord.minllP ait

op Donderdag, 10 deJer, wérd er alhier eone ,,?k evm::oo
w~ltrijd gehouden tUlIIChen een Utal leden llJk~
de Paatlséhe Concordia $lherpachuttenvereeni- op anr
dog, en.eeu l.5tal V$n de 8te1lonbollCh-distriJctg lf.u
Schcrpschutte.revereeniging. Het nut, já de nood- defil get'at

daaJteli kheid, 1'8.11 ontmoetingen ala deze behoeft rt' ormlJér 1111.

hier geen betoog; en het)l'llI ala of zelfl de na. u,, wNt er
tuur. den echu_tters, <J\u T06r 't mêerendeellmrd.
wa:;:ende 'lieden zijn, d,at poosje 1'8.11 vCl'84le~g oelj..n~,rUIJV·'I!.J.I"ltJo!.!,.~
niet,pntseggen wilde. Immerl, het W"aII na eeni~da~a van donker) tegenACatig weder, dat men ID

den, morgen van den lOden teekenen qg van be-
daring, zoo niet van eene bepaalde ~ring; en
hoewel de sterke wind voor bet IIChiéten heel 011·
gunstig Wall, tooh werd de regelt terug gebouden,

een genoegelijken ~g gesleten,
Er werd geschoten op ~OOen 400 yds, en alleen

het gewone Martini-Henry en Wl!stley, Richard's
ri!e geb~ De sterke wind~'n m~rking ge
nomen, was bet .,.hieten heel , zoo ala dade-
lijk w blijken uit nevensgaande " IICOre."

STELLENBOSCH D. 8. V.
"_ijst. !tO yw. N. ,.. yam. 'et. lT.

A. da Wui - - 3 4 5 .; .. 21 0 2 3 .5 3 13 :H
P. Lambreebts • 4 " 3 4 3 18 3 3 2 3 3 13 31
C. van Brakel - 3 3 Ó 4 3 18 3 4 .5 2 " 18 36
P. de Waal, Br. - 3 4 4 4 ó 20 "2 3 ó Ó 19 39

Hendrikl!Z - 4 a 4 4 4 J 9 3 2 4 4 2 1Ó 34
G -ROOI • - -" 4 /j 4 4 21 2 2 4 .. 4 16 3i
P. de Waal, Jr. - 3 li 3 4 4 21 2 4 4 .. .5 19 40
S. Mrilim - - 5 -4 ó 2 2 18 .5.5 3 3 4 20 38
W. Eckard • - 3 Ó 3 (j 4 20 3 4 4 Ó 3 19 39
H. !lalan - - li 4 ;; 3 4 21 of 2 2 4 4 16 37
E. Bchroder - - 3 0 .5 li 4 li 3 2 li 3 Ó 18 35
P. Carinus - 3 ó 4 3 ij 20 4 4 3 .5 0 16 36
D. Morkel - - 2 5 a 3 3 16 2 Ó 4 4 2 17 33
J. Uijs -'. - li 4 4 4 5 22 3 3 4. 4 0 14 36
D. de Villicre· - 4. a 3 4 ó 19 4 4 3 Ó ij 21 40

met

BERIG!.
III den'Boedel van MATHIJS MICHIELSE

BASSON. Mz.,· in leven wonende te
",Kleinkoop .. a!deeling Malmesbury.

AL degenen die iets te vorderen hebben van
of verschuldigd zijn a"',, den boven ge_

melden Doedel, gelieven dnarvan aan den Ou-
dergeteekende opóave of betaling te doen biu-
nen zes weken na dagteekeniug deZ(II.~

A. G. WATI<;R.\oIEIJEH,
Secretaris.

Agent voor de Exeolllrice 1'1.'st.,
Malmesbury, 14 Mei 1883.._-------

Vervolg.
pli~tplp~iI1Jt"n n1men dol Jam-s
jZ'el.gellh~j,I, dlUlrmr jn vr iend lIet
18 op mijn !C~mllk eens "P tt!lIALME~nURY

EX ECU T E U'R8XAMER.
nemen.

lie meew e.ne nOllw did mij 1~1'8tond,m ê
"j,.). Uallr kl'l'di"II, vlÏend.·li Ik, "p"n g..-
lallt en , l'erri ..den dudeli Ik dol min-
ZRm~,llul daehA, Afrik""uIICU""NUw,
die AlIe~n an.ieren Ilelllkkijl te maken, I

" lIali ../" lij- er> 110 hoorde ik dat d .. mo-
d...r haer d. j:e~D M",y~ lloe:ndt',-" mMk di"
bJindinll' pen be- me-r open
. Jntuncben Wlll IJII [u vri~nd m-t den .lllsr Jee
hui!"" w.e-r drIllIi Ran " epr.k .... ov-r p ,Iht ..k.. III\k~n.
Als ik l~jI' met tI..n udrr d68 IlIIiz.,.. maen ik dll~1 -

lijk tot: w"nt bii aprak, e', de .a,.ier ecb>en lleh...,1
sonder ' b ,lftll~II.lling too 11I1~It'r..D, .11 80tll'(lord~~ JlU
en d~n m~j een '1erv"lend jil lOf n~"1; ,lilt .. ft. III,
He moed ..r ktJoopte inl u-schen m,'t mIj ..eli sr.-

~prrk Mn en wel or61 den IlOod in Naml q!l'I"III'1.
Ik Iron li~n. <iie dr ukte h.~r Iwaftr op h-t 'hart.
,. Denk toch," •.-ide lij,. I. dat wij hier u'l!ula.-d
hebb-n, en dMr verll"'lIt (ln8 ,·I)lell'vl~eeb ..n ~Il), d,
Afriktmer.,"-en Iii le",d.. nArtruk op tl,.t woord,-
.. net 110 gned ale wij, ran ,hOllll'l'r. \\'I\t l°l!' ....en de
eouranten, boe ... el geld is nl inll ..komen, ÏtO)e".....1
koren i. al weg. ell hetlfL· h!lt dallr n9g nbt ge-
rl'jrMud r

Ik vertelde hn"r Wilt ik. wiat; doch IcOIl mij ..jel
ontho1u.len om te vral!'~u"t blll\r Il,an 1')~11w' eli e 'u-
ranll'n onhilill'. ol Hij t:e~k~nl !liet in, m~l\r nu ..Jl
dAil al. I'r e.n 'eDduti .. ill Iflat bij bij o1"' ..n bllurm~n
d~ e"llrlllJt vragen. Be )l:Ïnderen krilIl"" ."ooa wel
een bIRd .IIn fleD rieadill, mnnr rillt is En~~I!OCh,
~JIIRr WACht d"Rr i'l ..n ...... " 1'11 Z J o'erhlllldl,:l:~
mij el'n node Cape !
Ik .pratond b..t kW~f!1 dRt .... hllisvl\dt!r

100 min op d.. "nn Plk-n Will!; hij ",&s-

mnet ik het m1nr I - te =uinig <HU v.>orde 7.,"tÏ-
Afriknan of e..n ~Oi'd lrlHd in t9 t...·k"nen ;
want !lat bij te i Will, bleek uit lijD huishou-
dinIC ni"t.

He hUllmo,'o."

,'pi' it! o'er
ml\nif'r en in
tl'll.nllp-Irt· ij,l ..ra
"An d.. bo men
rlie rij mMt.,un
hon:!('r~ or jl. ~cI
rl)utt,' V",)racbrl
V'Mr lJurl-'era1
p~rl lib.rani

I)e nntls on
,",'or Duril ..rlll
t~g II IV" Ir,ljl(
II o.lnndach. IJ~
biJ"" uit:'/".I.tlrc
B", d, pn I""

'1,.lt no an St
b"Lb.!n 11110 d ..

Jj" A

BERIGT.

In den Boedel nB MARTHA. MAGDA-
LENA OORNELIA BURGE:R, veboren
MEYBURG, Weduwe van SOHALK
WILLEM BURGER, in leven wonende
te "Vogelstruisdrift," in de afdeeling
Malmesbury .:

. Al degenen, die iets te vorderen hebben van,ra n l of vel1lohuhligd zijl) nail deu bovengemelden
Boedel gt"licven daarvan al\ll den Olldergetee~
kende opgave of bbtilling te doen biunc n zes
weken D{\ dagteekening deaes.

A. G. W ATl!:RMEIJER,
, \ :-ecret&ris.
'Ageut voor de Ex~cutellren

Tt starucutair.
Malmesbury, 14 :\It:i 1883.
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MALMESBURY

E X E (J ~ '1' I~U lt S li .,~II~Il.

BERIGT.

In den Boedel van ALETTA CATHA.
RINA LOUW poeb. SMIT, Weduwe
van ABRAHAM HENDRIK PETRUS
LOUW en vroeger Weduwe van IZAAK
JACOBUS van der J(.BRWE iD leven
wonende In de Afdeeling .a~e8bury.

komen 18, op den dnur Diet aao boeren ont.
brekeu wier plaatsen voor' bun baren al, mo-
dellen zullen dienen, eu die hetgt'en zij geleerd
bebben eu &Iln proefatations bobben opgomorkt,
in wijdere ktiu!en iogang zollao doeo viuden.
Dit is ooze reden ODl, al lijn wij bet welligt
uiet gebeol met de inligte~ vap den heer Van
Renen een8,tocb te gelooven dat lijn raadge1'in.
gen, als men,l" 1'olgt, tot praktisoho en nuttige

, ol
rcsultaten !lullen leiden j en het zal 0011 seer
verheugen ~ het blijkt dat het, in de tégen-
woordigo slecbte tijden, uiet oumogelijk ja om
~ te volgeo:

AL degenen die iets te vorderen bobben
var, of verscbnh.ligd zijn aan, den bovcn-

gemelden Boedel, gelieven d"arvan aan den
Ondergcteekoudo opg'Svo of betaling te doen
hinnen ,,(.'s woken na dagtcekeniog deze6,

A. G. WATERMEIJEH,
Secretaria,

Voor deo Executeur Telt.
14 JtIei 1883.

2i4 277 ti61
De overwinning met 16 punten werd dus aan

de Paarlieten toegekend, en dat de aa.ngename
stemming, die ~ al den tijd gehee~ht had, door
die beslissing niet in 't minst 'werd veretoord,
dient als voldoend bewijs van. den vriendechappe-
lijken aard der verrigtingen. Veracheidene
speechCII werden nu gemaakt, een " drie~l dri","
aan de overwinnaars gegeven, en eene dankbetui-
gin~ gebragt aan den heer J. P. Louw, den vrien-
deliJken eigenaar Tan" Neethling's Hof," die ons
niet alleen een IChietb&an op zijn eigendom goed-
gunstm had toegestaan, maar ons nog een hec1'lijk
.. kcp leoffij" bezorll'<ie.
Zoo ging men aIS een vriendenkring uiteen, en

gelukte he~ den SteUenoosschers hunne huizen te
bereiken aog vóór de regen nederkwam. Het is te
V1'eezen dat bunne gelukkige'medcdingera er zoo

niet afkwaruen, en het noodig vonilen hunne
overwinDing zich meermalen voor den geest to
roepen, ten einde mch de ongemakken van ecn
natte reis te vergoeden.

e=::::'::;: ~

NBDBRLAN!).

Malmesbnry,

De Ondergeteekenden
ZULUS PUBLIBK VERKOOPES

TE WORCESTER,
OpZaturdag, 19 Meiaanst. J

80 Slagt- eD Trek ossen en 50 Paar.
deD en Ezelá

Voor Rekening 'rSn J. G. FABRICIUS.

Verkooping te beginnen des MorgeDS
tfn 10 Uur. .
DE VOS &; THERON. MI.agen

KEN~ISGE"ING.

BIJ DEN OND(~RGETEE~ENÓE i. komen
aal~loopen tegen bet elOde van JaDuarij

1.1. een jonge mannetje STRUISVOGEL, on-
gemet"kt. •
, Indien niet geëischt hinDen een filaand 'ran
af heden, lal dezelve worden verkocht om dil
onkosten te beltrijken.

TOBS. C. LOCHNER, Su.
Driehcu,el, Zwartlaod, 14 Mei 1883.

MAANDAG, 14 MEI 1883.

DE KAAPSCHE LANDBOUW.
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