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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
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In den Insclventen B~del van

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

JOBS. B:RINK

J

D

F Oodc1'S{eleeke~dt', 'als Curator
gencemdee- Boedel, ml
'rerkoopeo
1

vorendoen

i

A

L.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 ...

OP DONDERDAe,17 0
's lfOllGENS

10

Tl:

UUR,

TE VOORSTE BOSJESV LD,
Afdeeling 'fol'ees

A. G. WATKRMEYER,

&oretari.,

I. VASTGOED:

Voor de Excoatrico

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.

ala men niet sorgt

Teat.

1'001' il opgerigt,

14lllmesuufi"y. 14 Mei 1888.
onderleid

EXECUTEURSlIAlI

venl'achteu
zO'o' veel

BERIG!.
III den'Boedel van MATHIJS MICHIELSE
BASSON. Mz.,· in leven wonende te
",Kleinkoop .. a!deeling Malmesbury.

A

L degenen die iets te vorderen

hebben van
2 Karrcu, 1 Ploc!!, 1 SpRn Tuigen,
of verschuldigd
zijn a"',, den boven ge_
den, 3 Stl nisvogels ell het gewone tl.!;!;"I·LlnlAII
melden Doedel, gelieven dnarvan aan den OuHUisraad.
dergeteekende
opóave of betaling te doen biunen zes weken na dagteekeniug
deZ(II.
VERDER:
~
KOOP:MANSWAREN
van allerlei
A. G. WATI<;R.\oIEIJEH,
wWlrouder Liunen, V OCI clj,tz, Sterols
Secretaris.
n-n,
Sjerpen,
Sjaals, llnnd,
K
Agent
voor
de
Exeolllrice
1'1.'st.
,
FInweel en tlroekengoed, i Glas. cu
Malmesbury, 14 Mei 1883.
Specerijen eli eone melJigte andere
te veel om te melden.
lIALME~nURY
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BOND S OP

EX ECU T E U'R8XAMER.
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In den Boedel nB MARTHA. MAGDALENA OORNELIA BURGE:R, veboren
MEYBURG, Weduwe van SOHALK
WILLEM BURGER, in leven wonende
te "Vogelstruisdrift,"
in de afdeeling

Malmesbury .:

.

ra n l

KUNTANTEN V

Al degenen, die iets te vorderen hebben van,
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

Malmesbury,

deaes.

E X E (J
GESCHIEDT

KENN

rn de TWEEDE
ATSEN:n TE~BULA.ND,
I!"~"'_'~ honden, VÓÓI' het Klintoor
CommissarIS til DORO
:',G "WOatHOUSE,"

Wij voor
ziclt ' ligt

verbetering

~

BERIGT.

SGE-

w{'IUlgen

plan
ING
94 ill
den
CBT,

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.
28

M E I 1883.

A

L degenen
die iets te vorderen
bobben
D,pze plaatsen, dio uitmuntend
var, of verscbnh.ligd zijn aan, den bovcnzijn voor Landbouw en '\"eeboederl
gemelden
Boedel, gelieven d"arvan
aan den
per publieke veiling ond(!l' E'
Ondergcteekoudo
opg'Svo
of
betaling
te doen
verk;ocbt, onderhevig aan de vOlor,,,:il,rdIAn
hinnen ,,(.'s woken na dagtcekeniog
deze6,
en bepalingen iu de koc,pl.;:onditiën nfTl""hp.,_
A. G. WATERMEIJEH,
ven, die insluiten onmiddellijke en
durend6 persooulijke
oc.cupatle, ged
Secretaria,
een tijdperk van drie jaren, en
Voor deo Executeur Telt.
zoodanige konditiën als op den dag
Malmesbnry,
14 JtIei 1883.
kooping vermeld mog&n worden.
Elk perceel 7.a1 opgBveild worden
een Inzet JaarliJksche Elfpacbt, en de
biedende die niet :ninder dan
ZULUS
PUBLIBK VERKOOPES
Inzet Erfpacht zal geboden
verklaard worden de Kooper
TE WORCESTER,
gemeld Perceel onder E, fpacbt,
19
J
non de van af den allg der Ve K()Opllnu
ieder zoodanig Kooper zlll vel'pr
80 Slagt- eD Trek ossen en 50 Paar.
dien dag de Erfpacht Voor het
deD en Ezelá
vooruit
te
betalt'fTJ en de
Voor Rekening
'rSn J. G. FABRICIUS.
voor
dt' _' volgende
twee
j.1
Bekureren,
door bOl'gen welke
Gouvernemetlt
vel'tegenwoordi
Verkooping te beginnen des MorgeDS
ambte,
als voldoende
1'81
tfn 10 Uur.
.
Zulleude echtPf gemelde Beambte, i
kooper hem zulks' verzoekt,
DE VOS &; THERON. MI.agen
twee jaren hnnrpenniogen vooruit te
teren, in welk geval er 8éen sek
geëischt worden.
De onltosten van
ting, enz., en v.an deu Grqndbriel
IJ DEN OND(~RGETEE~ENÓE
i. komen
op den dag 'dar Verkooping worden
aal~loopen tegen bet elOde van JaDuarij
l\oopllJstigen
dienen dns naar de
1.1. een jonge mannetje STRUISVOGEL,
onkooping te komen bereid ..om de hn
gemet"kt.
•
ningen te betalen en seknreren.
, Indien niet geëischt hinDen een filaand 'ran
'Yanoeer
de betalingen behoorlijk
af heden, lal dezelve worden verkocht om dil
onkosten te beltrijken.
Bc.hled, en de borgnkte (indien nood'
boven gepasseerd
is, zal, de k
TOBS. C. LOCHNER,
Su.
h~beu een Grondbrit'f op 'Erfpaobt
Driehcu,el,
Zwartlaod, 14 Mei 1883.
~.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:
MAANDAG, 14 MEI 1883.
Jijnén va? qe Pprceelen, Iuze. EI
Koaten van Opmeting en (jJ
DE KAAPSCHE
LANDBOUW.
'•• 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.
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de

weteuscbapp!llij

ke opleidioit',
die de weten-

Toordec1eD nitgesloten

Gee~stiJl8.

op Donderdag, 10 deJer, wérd er alhier eone
w~ltrijd
gehouden tUlIIChen een Utal leden
de Paatlséhe Concordia $lherpachuttenvereenidog, en.eeu l.5tal V$n de 8te1lonbollCh-distriJctg
Schcrpschutte.revereeniging.
Het nut, já de noodaaJteli kheid, 1'8.11 ontmoetingen ala deze behoeft
hier geen betoog; en het)l'llI ala of zelfl de na.
tuur. den echu_tters, <J\u T06r 't mêerendeellmrd.
wa:;:ende 'lieden zijn, d,at poosje 1'8.11 vCl'84le~g
niet,pntseggen wilde. Immerl, het W"aII na eeni~
van donker) tegenACatig weder, dat men ID
den, morgen van den lOden teekenen qg van bedaring, 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 dadelijk
blijken uit nevensgaande " IICOre."
STELLENBOSCH
D. 8. V.
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Tot.
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O.T.vanNiekerk.5"
-14.5 22 Ó ó.a ó 2 20-12
C. de Villiers- .. 4 4 3 3 18 5 4 ij 2 5 21 39
J. D. de Villiers- 2 4 3 4 5 18 2 2 3 ó 3 15 33
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
D. du Toit- - • 3 4 3 4 4- 18 il'; 2 5 4 21 39
D. J. du Plesms - 4 3 4 4 4 19 .5 4 Ó 3 3 20 39
C. A~ de Villiers. 4 5 " il 3 21 544
4 Ó 22 43
J P Retief • • Ó 3 3 4 3 18 4 4 .5 2 2 17 35
A. Moll
- • - 4 /)3 3 4 19<>4 4 2 2 4 16 35
G. Bonthuijs.
_" 3 4 -1 4 19 "5 3 3 0 15 34
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
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 vriendechappelijken
aard
der verrigtingen.
Veracheidene
speechCII werden nu gemaakt, een " drie~l
dri","
aan de overwinnaars gegeven, en eene dankbetuigin~ gebragt aan den heer J. P. Louw, den vriendeliJken eigenaar Tan" Neethling's Hof," die ons
niet alleen een IChietb&an op zijn eigendom goedgunstm 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=::::'::;:
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