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U ~ ION L IJ N, S h G I ' h .d' WELLINGTON,-- e oone~geD el · 25 ~TRA VE1TE SLAGTOS-

KONINKLIJKE MAILDIENST DE Heer HERMA.NUS A. VAN ZIJL, ! SEN en KOEIJEN.

[le Stoombootmaatschappij" UNION" bet Publiek wenllchemde in staat te O'UMA AN DAG
(DUlRKT). stellen met ziin~ Stoeterij ~an Paarden, j rr ,

__ Beesten en Kleinves ken DIS te maken, 10 SEPTEMBER
De Stoombooten dezer Maatschappij ,er- hveeft d~n Onder~eteeken~e gelast om . ", '

rr-ek kcn vnn Kaapstad naar . laar zlJue Rekening Publiek te Verkoo- ZULLEN borengemelde O_D en KoeijeD
pen, op pub,liekworden,erkoohtuit de MARKT

INGELAND, - DINGSDAG,16 OCTOBER A.S., tRzl~I~J.I!tI~I'lreeO~.o'kveEr'LpLrel~~,.nGtT"UI'J'DN.'precies teo
\,ja MADURA,om denandereo DINGS- -. • .....

DAG, te ST. HELJ<;NA en ASCENSION TER PL.lAT8E :JA.N A. DRIERS.
aanl"l!J;:endeop be.-Ine tDl8Cben~ijdl'1l. " KRU I S F 0 N TEl N,"

0., de n:";RTlF.N OAGto:Neen EXTRA Welliilgton, 6 S..pt. \883.
RO( IT tussehen de Jdailbooten in. die rU88- AAN DI!! J. FUp. PENTZ 8t. 0"., AfSLAG ERS
II"P," nr"()("l't "RAr E?'G~:LAND, HAM·
Fln,G en ANTWEHPfo:N tegel! Lagere
PriJlcn,

a EL U'K;W A'ART S.
~ __ ~.~~4____ i

De Ondergeteekende, bcho~t~1jk gelust do~r den He~r WYN:A.NDA. VAN
DER MERWt, za.l voor diens rekeninn

PUBLIEk VERKOOPEN
I . OP I

75 ZWARE SLAGTOSSEN,
75 Do. Do. KOEIJE
150 TREK- en JONGE OSSE

( liL..•

Ossen! Schapenf Bo
---_. ---------~

-H
I

. IO~ITREN'r
550 SLAGT- EN TREKOSSEN

~500 SCHAPEN EN BOKKEN,
Opgebragt uit het Binnenland door Kapt. B. SINCLAIR, en DU op Weg

PORT NOLLOTH, zullen '

T~ hOOP WOHDEN AA~GEBODE~ TE KLAP-MUT:i;:
OMTRENTHET .MIDDEN DEZER MA.AND. 'MALMESBURY

Donderdag, 27 Sept.188S,
EeuDetl',~ K.oslba.'e rtaats

'GELUKWAARTS,
Gelegen aan de 24 Rivieren, omtrent een uur rijdene van Porterville,

Voor h~.n .Jie persoonlijk met deze schoone plaats bekend zijn, is
eene beechrijving derzelve overbodig en zij die gaame meer inlichting
wensehen ~e erlangen, zlll~en wel doen om op den da.g der Verkooping
tegenwoordig te zIJn en zich te vergewissen van al de schoonheden en
voordeeien welke voormelde plaats oplevert.

ALSMEDE ZAL VERICOCHT WORDEN,
20 Aauteelbeestell ill extra conditie,
12n Slagtbokkell-. moddervet, '

6 Etrst,e klasse eli welgedresseerde Ezels,
2 Wngens,

t::u al wat verder ten dage tier VerkoOI)ing zitl aan-
gebr~gt \VOl'den. 150 Zware Slagtossen

100 Slagt en Trekossen
50 Vette SJagtkoeijen

600 Ext:a Zware Kaa.psche Schapen en ._"....
Zullen slechts bij Publieke Verkooping te

worden op of ongeveer den 20 dezer.

VERLORENVLEI,
18 WELGETI!:ELDE MER1HES
1 HENGbT-RIJPA.ARD

MAILBOOTEN. EXTRA BOOTEN. 6 RUINPAARL>EN, geleerd in Tuig
Iml'p,!(1'j'. nURRAN,--Sept. en onder Zadel

SPARTAN. Il 8ept. MOOR,--Sepl. 40 AANTEELI3I~I';STF:N
W"'·I/Sd'f·.'. ERMAN,-Oct. 200 SCIH.PI<:N en BOKKEN, bijzonder

PRETORIA. 3 Oct. geschikt voor den Slagter.
Af EX JC AN, Ii act. A Ismede wat er verder op den dag der
TARTAR, 31 act. Verkooping zal aaDgebrngtwordcn.

Naar de Kusthavens en Nat.al./ Kl'ediet eli Vervel'~hillgell.
EMILEH. VA.N NOORDEN

\'ertrekken zij na aankomst vIn iedere Af~la~er
Stoomboot VRnEn~eland. . AI .
H"I('Dr~Dartje5wordtlDuitgereikt tegen 'er- gemet'n Ag.nts enVendn-kantoor

mind~rdePrijzen. Piquetberg, 31 Ang. 1883.
Voor V reel, t of PA88IIgedoe men aansoek

bij le "l'uion" MaAtschappij.
TIlOS. ~ FULLER,

DirekIeur-Generaal voor Znid·A.frika.

Exeeuteurskamer.
PUB~IEKE VERKOOPING

(De dag Jer Vélko:'pillg zal ill een nadere Advertentie vermeld wordeu.;.,
M. L. BENSUSAN &. 00. ~VAr

L&VENDI HA VE, ENZ.

I)E .taarJijksche Verkooping van den
Heer MICHL.H. VIssn lal plaats

'!'indeD '

OP! VRIJDAG,
28 SEPTEMBER AANST·,

A L de bovenstaande, in nitrnuntoude konditie, zullen vroeg in
ber verkocht worden. .

TIR PLUT8.I:

P OR:TUGEESFO NTEIN,
: NABIJ HOPEFIELD,

Be8ta:\n~ Dit de oDdt.rvolgendeLEVEN.
DE!HAVE, BOERDERIJGEREEU_' B V hi K di t
SCHAP,enz. I' onus, erversc mgen, re le :

1 1" ieo,weTeot Purdenwageu
1 Tentkar door v King " DAARAAN MANKEERT 'T Z,EKER NIET .
1 Open Veerkar

I V:~:,I~-ria:reD 1 Enkele-Voor" HaD- EMILE H. van NOORDEN, Afslager.
50 Ossen en Koeijen,:grschikt voor den Generaal Agents en Vendu Kantoor,

Slagter '
150 Scbllpen 00. do. Piquetberg. 31 Augustus, 188~.

R PAarden, Ezela (gedresseerd) JO NGEJ UFV ROU'V S. ~1.
nr~ f~:~1;~~~el!'o~~.e:O~,len;~~:e:, en wat I IN DEN INSOLVENTEN BOEDEL VAN IZAK
Door het J(unslige jaargetijde en oyer· JACOBUS BAUPT,'

v~oed VII~IGras.~ bovengomold Vee in
uitmuutenda conditie, 'oOml het Slagt ree.

A. G. W I\TERMF,IJEI~.
Secretaris.

30 Extra Vette Zware Slagtossen,
30 Goed gedresseerde Rij- en

Trekpaarden en Ezels, jong,
groot en sterk.

TE

_._-----------
Naar r ageland via Madeira.

\)-._.", j)":Kon, M""lstoomboot OpDingsdag, 11 dezer,..t., -: SPAR!AN, A. Mc-
,:. " • ' LH:"" AlT, R,N.R.•

:.,_', ..' G<,OlRllvoerder,zal ale
~oTJ'n rr rt.rek ken op I.ingsdag, 1 J ~eptember,
t~n 5 nr .. n.rn. PI,SS8!lie"RaDboord te g'lIau
AAn de Oostkaa i, Alfred Dok, niet Inter dan I KLAPMUTS STATIE,
3D?' n n;. . I Bovengemelde Ossen, Paarden en Ezels
\ oor \ racht of Pa8Sl1gevenoelre men zich' In uitmuntende conditie. Zij worden

bij de Str-embootmaatschappij u Union." met zorg opgebragt eu zullen zeker
present zijn,

CORN ELlS N. SWA RT.
Paarl, I Sept, 1883.

De Villiers. Faure &; Co-. AfslaO'ers, ,{

z,n DE OXDEROETEEKlL'óDE

PUBLIEK DOEN VERltOOPEN

-......._-------
(Voorheen J. H. Rose,)

HANDEL-\RES I~ I30EKEN, SCHRljF13EHOEFT
ENZ. ,

KERKSTRAA.T, S 'i' ELL &N BOS C H,

\\7 ENSCI-IT hare Vrierulcn en bet Publiek bekend te JUi:l c:)~·

Till verhuisd is Van Je DORPSTRAAT, naar het LlrJl ~

GERIEFLIJKER GEBOUW, aan bet bovenstaande 'A.dresc

over het POSTKANTOOR. •

Nur Mosselbaai. Algoabaai, Kowie en
Oost Londen-

~ (')£ Kon. Mailstoomboot,
. ". PR~~TORIA, Wv.C~ BAJ1\BRIDGE. Geuogyoerder,

op of omtrer. t 1a deeer nn Enl\'('lalld ....r-
•• ebt, .. I als boven nrt rekken Daootluting
b.rer KAllpstadsche I"ding.

V oor V Iacht of Pa!<AAgeH'rvoeg-emen zich
bij deStoombootmaatscbappij" Tlnion."

----'---------- DE Ondergeteekendcn, in hunne b3trel{king van Curatoren in voorzeg-
den boedel.zullen voor deszelfs rekening publiek doen verkoopen, op

~ i
KAAPSCHE HANDELSBANK

(IN LIKWIDATIE.)
i

M"looe&bury,4 Sept. 1583 .
J. W. Moo"Tees, Jr. & C(J., Afslagers, VRIJD~~G,28 SEPTE~IBER E.I(.,

I. DEHINSOLVEN'l'S WOONHUIS MET D.AARAANGREN-
ZEND ERF. .

HET HUIS bevat Zes ruime to luchtige kamers, met planken
vloeren en ZoWering, Dispens, Zolder etc., etc.

EEN COTTAGE, bevattende Voorhuis en Twee Kamers. Een ' _
Gebouw waar reeds voor jaren en tot op heden een Srnids- en Timmers- De Ondergeteekende 'k- -o'-o-p---t-S--t-r-u-·,s-v-eder'e'nen'be-
manswinkel in wordt gedreven; Stalling voor 8 Paarden, enz. w-

HET ERF is ruim voorzien van Water en heeft altijd den Fraaieten taalt de VOLLE waarde. .-
Tuin in het dorp, '

II. ZEKER ERF met de daaropstaamie Gebouwen, gelegen aan . E. G. ASPELING.
den Hoofdweg naar Clanwilliam, uiterst geschikt voor bezigheid van No. 5, St. Georgestraat. . ..
eenigen aard.

Belangrijke

Berigt aan Krediteuren. S U I K E R.

VOCELSTRUISVEOERN aar Port N atal,- Mosselbaai. AIO'oa-
baai en Oost Londen aandoende alleen
om .ails en Passagiers aan wal te
zetten,

, nEKon. Mails100mboot
ASIATIC, H. J. N.

HARJlt,;;oli,Oer.agvoerder,
zal afs boven vertrekken

lIIl ae nkomst van de K. M. S, PRITORIA,op I
of omtrent 13 Se pt..van Engeland ,erwacht.

\' oor Y rncht of Pessage vervoelle men sich
bij de Stoom bootmaatscbappij " U uion."

1-4.~EN Derde Dividend van Is.3d.
~ in het £ zal betaalbaar zijn

aan Krediteuren van bovengemelden
Boedel er aanspraak op hebbende, op
en na 10 September aanst

, G. W. STEYTLER,
L. H. GOLDSCHMIDT,

Officieeie Likwidetoren
Kaapstad, 14 Aug, 1883.

DE Ondergeteekenden Ontschepen
nu- ex "TA YMOUTH CASTLE,"

direkt van Mauritius, Je volgende
Soorten SUIKER:_;_

WITTE KRIST AL
GIIELE KRISTAL
GEELE II GRAINY"
BRUiNE " GRAINY."--.YERLOREN.

EENjode schilder OS, met groote op.
h rns, een 1000seni iem en ook een

tonwan zijn kop. op Vrijdag, 3l Aug.
Laalat ~e2ien te Achter Paarl. Diegenen
bij w' n hij mogt komen aan locpen gelieven
daa an kennis te geven aan den heer M,
S 1.8 du Toit. Paarl, door wien-alle kosten
ZO u betaald worden.

J. DE VILLIERi~

AND8RSON & ML1USON,
""'VErTE ROUSE,"

Sttandstraat, Kaapstad. BONUS EN KREDIET.
J. J. D~ VILI,1ERS, A.PZN. }
EMILE H. VAN NOORDEN,

Kennisgeving aan
LOSSE GOVoDEREN, bestaande uit Karren, Tuigen,Wielen, IJzer,

Hout eeu Lot Negotie-Goederen, etc., etc. CORNELIS MO........
GEEFT h iermede Kennis dat alfe Rek

voor 1882, vervallen sedert Januarij t883,:
dien niet vereffend binnen 8 dagen, aan
kureur zullen overhandigd worden, zonder
scheid van erscon.

ZU ID-A FRIKAAl'\SCtl E

KONINKLIJKE MAILDIENST

DE AÁNST AANDE SYNODE. Gczarnelijke
Curatoren.De "Ca8f/~ Mail Pa~ket,/' MlJaf8Chappij.

f)E ~toombooten dezer Linie vf'rtrekken
'l'8D Kaapstad naar Lónden om den

andnrn I inIl8dll!l. ,i" Madeira en Ply- 'Dicmertskraal,
mouth, te Eint Belena en Ascencion aan" 3 S..ptember 1883.
It>ggl'ndeop bfo)'laaldetnsscbentijdeu. __/'
8.pt IB.-HA WARDEl{ CASTLE, ,,,pt.

M, P. WEIlSTU.
" ~5-0RANTuLLY CASTL~ kapt.e H. Yot.xn, HorologiemakerenJuwe.

Oct. lO.-ROSLIN CASTLF:, Kapt. E. lier
Jo'[~ RN R V\l EN~eHT bOO cl .. d k be24 -IJHi;~I.\IO~D C STLE K ~ IJ escn zlJceD an. te . --

" . J DJ' . H N ~ ,npt I lUIgen aan het g..eerd Pabllek van BE. ',N0 0,DIG D
. , H! WIE8, . ,0.- Stellenboecb, voor het ,ertrooW'eD in bem

ANDL~ON & 1r1tJWCN, jtellteld I{'edureodezijn twee.jnrig verblijCte EEN HOOFDONDERWIJZER.
Agenten. Stellenbosch, en wenscht bekend te maken VOOR de TWEJWE KLASSE GOU-

__ ~ __ - -' ~ dat hij Verhuisd is nARr VEHNEMENTS ~CHOOL to WA-

BIRD-STP.AAT, tegenover het GEN~UKERS VALLEI, Wi':LLINGTON.
"Masonic Hotel" Salaris!£ I iS per jaar met \'rije woning.
- , AANZOEKEN te warden ingewacht lot

Alwaar hij zijne bezigheid 11&1 voorzetten den 2;!S'J~~N SEPTKMBER.
als 1I0ROLOOIEMAKER. JUWt<;LIER De l\'e}k1.a:\mhedente beginnen bij het
Handelaar iu FIJ:-iWERK, iTABAK en BEG[~"'VAN AANSfAANDE JAAR.
SIGAREN, ~18ock L!JSTENMAKER voor Voor bijzonderbeden 'vel'voege men zich
SCBILDEWsTUKKEN en PURTItF.TTEN. ' bij den on Iergoteekende,

Stellenboech, .~ "ppt. JB83. B, J. MALAN,
v oorzitter.

LJ<:ERAREN en OUDERLINGEN die
Daar; de aanstaanoe Synode komen

kuneen I.f.gies krijl{'enbij het borenataande
welbekend" Logieshuis '!'jln deu Heer P. H.
HHLKT'T, ,alw"ar zij op de b-ste behandeling
kunnen rekenen. Het IS het nnaste .A fri-
kaansche Loziesbuie aan het Ned. Ger.
Kerkgebouw, wallrin de Synode znl gehou-
den worden. Men 'l'elieye vmeg aanKoekte
doen, het~ij per Brief ot par Ttllegrnm.

EMILE H. VAN NOORDEN, Afslager~

Een Schat in den Akker verborgen!L HILDESHEIMER, --------.;.---

Standard Bank,

DIE ZICH EENEN SCHAT WIL VERWERVEN.
zal wel doen de VERKOOPING bij te wonen
die, OD

DINGSDAG, .2OCTOBER AANST~,
VAN EN TE I. KROMMERlVIER,"

!:N HET DIS'rRII~T vAN l?IKETBERG, I) I S~1 A A (1 Q CO
ZAL GElIOUDEN WORDEN. I • -) ~~ & ..,

DE HEER PIETER W. DE VOS, herhaaldelijke aanzoeken voor zijue : S_S__ ~_l):-:-::I=-"~-=7 =~_t=-)-:-l-=.J.......-\=~-:(j_E_.,'_I_\_P_II_\'_r:-_S_T_R_l_A....oiii~·
voormelde Plaats gehaJ hebbende, heeft thans besloten dezelve bij ST RU I SVED E R

Publieke Veiling te verkoepen.
De Plants is de HELFT van de voorname Wei- en Zaaiplaats

I KB.OMMERIVIER;" dezelve is af,remeten van Je andere helft en heeft
eene uitgestrektheid van 210 1 Illorge~l en ettelijke quadraat Hoeden Ff~11'DEl{!i\K N. S~lLA

Prachtige Waterstr00men doorkruisen Je Plaats; weelJerige "f.J \:J
valeijen, sierlijke Tuinen, rijke weidevelden en eene reeks van Zaai-, lTOOP}1:R \TA~ STRUr. BV, E
landen lagchen er 's landmans oog tegemoet, en geen Schat in den Akker ~
verborgen kan grooter wezen dan die in" Krommeriviers" schoot op- Is r.rerecdJe Hoogste :-'larktprijZen te rro,.....~._

gesloten. alle Soorten van Strnisvederen.
. !Je Plaats is net bebou.vd en tot gerief van kOOp81'8 zal dezelve in,

twee perceelen opgeveild worden. I ----------------------------------------------~

HET "TONDEI{ ])EZE[{ EEU
Goede, Sterke, Dienstige Sto

2S. PER STUK.
DE IIEERF:N JOHAN

~o, lt al.claars en A
alhier, hebben hun kantareno,er·gebnl
nur l.e! Ill', ""~ Gp~","C l'a

KoJ"pV'(/ ""1 )
A 'I Il ,/.,./.-r, 'GekOl'
l'n~l:7 ",/ )
c-u-: r:,/e'FI
S~'I,·},rIlJ, f"IlW·Mf;H

BENOODIGD:
W ijnbocror ,

JlMl,dewi.ln.:-p
~oop IH'bbc",
"aRr r a n de
~n bij

ALSMEDE ZULLEN VERKOCHT WORDEN:

1 Spa. EztJla Tre'kolaen, 2.0 Aanteelbee.teu.
3 lr.l.errie., X.Jong I"aard.
.. VarkeIJ., 6 Bij- en Trekpaarde ••

HUISRAAD:

'So N. PONDE
AnI I Heer ELAIiI. Apotheker, eDZ.

\\ ,de Hrcr,-Ik heb meer lIut fIln uwe
Hoe·tpllleD ,gebad, '!'oornameliJlt 'Ii Dacht",
du nn eenlg andere medic.jn die ik ge_

kt heb. Ik beschonw u ,oortreil'elijk te

,(' DE"

KOOPER VAN STRUISVEDE ..v.......~;,1Willowmorp,
28 AuglUlus '83. 2'annen. Vederen lIedeleu, lO

Burmesters Chambers .Adderley~~'''t,
K A A_ P S rr A lJ. .

D"Dn,raa\e ;aar door en geef~..

. \



REUTER'S TEL£GRAMMEN.WEGENS GEB1!EK ..A.... llllUITB moeten ver-
scheidene bel mgrijkc I neven on andere stukken
tot Dmgsdag op plaatsing wachten

DE ARlIEX \l'OTUEF.K hield Woensdag avond :>;';IIERZR~:"ClH nJ HilH \FDII xsr
"OL'\) EILI:SG

10 u r

Oct

rln ~ n

~I pr "

1 F.nel."'ii 111)(1(."e

J" r. ~f.'
f • G""IO"

Orn~"e Erwt n

PRODt KTE~~I I.RKT
POHT ET TZ ...nETH ~,PT -, orn len

"ol blijvor I ",s::pn<lpvPllmg'('1 wur D dez "' ....k
zeer hgt voorzron , ""'go blijft tw,k I'D pr J
zon ll\ng Er Wal! ordentelijk wat ADgornh"M

BEA 1: FORT "EST SEPT F,t'n I CR i
Im\k wstcT('n nvon 1 UIt In Ic Z ",I lor () IJ
Fell • D" voorkamer lO erg' \,..,. I 1\ I g-rl I.
ook hot ",hll<lcrwHk \"1\nhet dRk der >::\.,,1 H"t
kostbare blok gebouwen I' alechts I!" -d door
1 snel g..non en maatrozelen
De F.f'rw !ti lIett D D 16 hier op MD c an

r)

DE ONDERIIANDETI:-\GfN :,rET Dt~
VRIJ~T.AAT

~~nlDg heeft door de 0 tVlln.,st na n
bul' yooratcl over onderhandel l1~n met
den VrIJstRat omtrent de in voerr ep te n
de'i\etgl'vendcVorgade In te beurt genl le

• weder een allesbehalve on ver I ende r c lerl13'"
'i\ fr"leden Zoo als do heor "c:1ulen lo Ta,,:

voorstelde had het voorstel z n oor<pror g u
President Brand a dép cl e over Jc ZReI PU

aond btt daarin zIJn regt'l"nard!.( ~ Int le
..,.. 0 oruo tot dus vcr Jo nv o rrcgt n besteed

I 01\0 "Verken nutt g voor gel cel ZUid
,ka- wegen en bru~gen spoorwegen en
~rafen -dat hot ti ans tijd '\\erd voor
"\ rIjstant om hot door haar begonnen

k door een spoorwegverb,nrh g t usschcn
etefontein en het Kolo is le "poorweg

" voort te zet ten eo dat men 1 cm } crtoo
~l ct eengoldr lijk voordool kon gnnnen Aan
ct TolverecmglDg waar Preaident Brand Il

t-n d.p('cne op gedoeld had wall echter
tt to drr kon en waarom met ~ Omdat

heel gcmak kel jk gll1g Illerover te pra
maar leer moe Jd jk was om t t ce I

~00l1 jk o verdeelu g der uvoerrcqton t us
en do leden vali zulk c n "\ creel g n,,!
geraken ~ u dut 'leven W IJ ga/> II toe
ar bet bezwaar '\\ aar do heer Scan le

~Zl.9t S I IC! onovcrkorncl jk en een
;'erecDlgl g louter met don "\ IJstaat gc
.teo zou D eta dan eon tijde] j ko schik
tug Z JO en dus goon af ioen le rc,;:ehcg

~er rerdcol g vereisehen \Vss ntusschen
. "'et Toor tel Diets at Jers Jan een natuur.

J JC ge.alg van President Brand a dcpech~
"RVolD kwam do Regering er dan zoo laat
meê 'OOr dell dl\~? DIt was eeu YTaag

\. Yan den heer Sprlgg dl" door den heer
.,'8eanlen al C~ bebalve DMr c seh wer.i be

'",1UltwoorJ 1 e heer Met'nmRll ha I echter
IlO&' ,6Jr uaL de heee :Sprlgg hd wooru

Z1l
ZO
11 -
1\l-

lO
Il~
IQ'!
'x I
ZP
Jl

s een "cBtad!,;
zelf l estuur ID bl! ncn
zakcu waL alleen do Kulo
u .atn lt kan stellel Z eh als beoreu des lands

4bZ2£!I£ 1
~enl
JWllt ID"t he'
Itla.ar W&8

negen belrO
zacht wmd).
I'(>ed g'_'h
ttlL&pstad,,<,h
Gisteren op
de anderen I
schoten op d
CIM! jlE'hJ k 1
mgeba&ld
wonnen clp J
'"IX' khe, pli
d.. ,ollr<'nd~
scbot en soo,
op 900 ''''I'd.}
punten Y)(Jr

1100 ..n 900 )
N'lllgtng<>n "
Na hen 1<_1
Dim-ikt('n n
emdell)k dt>
m"t 4Ql of I
minder dan d
pr, Alecht ~l

beuaid. De
stand 'W"Pro f!
die ~hJk dl'
mogt'liJkc so
men ID"t den
liJk mooi wc(

maar 'WPIO J:
,,1It>n p:0<'<l I

d .. wind Pr!?
den eenen en
aan h..t t.. ..,
d ..r Y!'nlCblJle
,..aMm aU de
namiddag hic
&'lAteren rt II;
erg maar h,t
ongesu.dig
..n dr Artillrr
drie U-n aehte
sohoten n li( 1
de h,-p,od .. Ii ft

lG Toor d Ar
)"1.... 1.0 van ~
bij de derde r
de .>de r< ndl'
) Jl !'ID le van
«echt. li voor
8 schoter D
te missen MUtI
Irwi]t en stond
l ..n.. hl bb. nd
Dt> 8tn) I hing
en de opgewnr
(!'Ingl'n ...... P'
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~ TAn 941 ••
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got'de score [
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w". OT(f V1JVt"

men be-loot
m"t de "unll

Het ..olg. nd
schutters n be

B Hunv
o Gordon
J "oolacott
F J Cait hn ....
C J "'tlTk Kn
:R "allac~
F "all"""
G " Parr

B H"n ,
o G rd I

J "oo}ac tt
F J (althn ....
C J Rhrk K.
R "allsN!
F "aIIn p

G W Parr

A C <lp' ill <'1'1
C A d. '"lh r
hak de 'Ill! "
o T d.' III r
o T d.. ' III ero T \81 :SIek
DI du TUIt
D J du J 1""1

A C de' III pr
C A de "Jh"r
bak <le , illiers
o T I.. ' illier
o T de 'ilI...r
o T van NIel ..
DI lu T lt
D J du Ile~",

J Art KRJ t
" w Thor P"
:R Sul mon
A Rtt" bor
A Gl"6CIC
E Roberts
P Roberts
C J Roberts

J Art Kaj t
W " Thomps.
R FIolomon
A Rttwbone
A Grsci ..
B Boberta
P R. berte
C J Roberts

A " L DW

J JIl "ou<lo...q
P A von 1 r ~
P "0 Idherg
S 'eroeUlI
H Theron
A v rt",,,1
T Tb run

A " Lo lW
J JIl w udber
P A van der 11
P Woudo...rg
IS VeroPwl
H Thet-on
.L Ven:eml
T Tht'ron •

Kllpt T J C
KAI or I I"r Il '"
Jl mb Gr: nl
S<!I'g ilillJ Incl
K. lil serg '" I
8erg<;nnt Ba v lv
Sergeant I;tlin j

Kanonnier H I

KSJ t T J ('
x..DonD\er Dos-
Boml Grant
Berg' I aJ Jng

:\I "
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11

W LouW'
Bi) -le

Il F Wal

DON.
)

l't!~nt'll en het hield 11iet op Cot elf uur toen_
Jwst milt het IOh~ten op deu tweeden aftItand
klaar wll3. Men wal heden mown te half
ne~n oogonnCl\ te lObi ten, &ifllde er een
"cht wmdJe u t bet noorden en or werd heel
goed grochoten Er w('m ft nk tusschen de
Kll4pstadsche Rifle!! Ml de Mullene gestreden
(; • eren op den 800 yal'1U abtw d waren dezen
de anderen H voor n anr na de ('('ntc a6
scboten op den 900 yards abt.&nd waren ze pre-

s ~hJk hebbende de Illile8 de H punten 1-t
mgehll.all Met de volgende acht schoten Groot totaal Oa WELLISOTONSClJE S
w nnen de R Ill'S eén punt a jnde de !!'Ctall...n De zon begint nu weder voor den da te A W Louw
I'!'.p"i:t ev eliJi: 36 en 3J IIlAAr verloren drie bi] komen zoodat er kans IS dat het norgen mooi JM" oudberg
dolgende en I'm b J de daaropvolgende acbt weer MI z jn De Bergrivier de kort bij bet P A van der Merwe
schoten, zoodat bi) het einde VBn d n afstand kamp voorb J loopt 8 erg vol ZIlJnde er gedu P W udberg
op 900 )'I\ms de Artillene de R fI{'" uet drie rende den nael t veel wat ..r afgekomen fol Veroll il
punten voor wu De groote t talen op de "IJFDE DAG H Th ron
R()( en 900 yards afstanden voor d tw"", ver A Yerce I
....n gmgen waren Artili'>ne n Hl en R fles Ii!ll VRIJDAG SEPTEMBER T Tbero
Na hen k ..... m Paarl m..t 63 dan Oostel jke Gelukkig 8 het weder VBndaai heter Er
Di_rikten met 62 " ...Ilington n et 6 I pn lH geen regen ..n de lion sch jnt sood tall e s
emdelifk: de Kaap de Geode Hoop' ereemgmg er nu veel beter u tzltlt dan do laatste v er
met 491 of 130 miader dan Wellmgton en 20'> dagen Er • ook met veel w nd Wat er
mmder dan de Artillene ze sehoten dan ook 18 komt uit het ZUld Oosten Heden morgen
~r, slecht sijnde hun hjst dik met nulletje. 1I0U n en pree 08 te acht ure beginnen te sch "
bezaaid. De beste score op den 900 )'lIrds af ten maar daar er aan een der schijven let.! on
lItand Wl'rd gemaakt door den heer R Solomon kloor Wl\8 gmg er veel tijd verloren De eerste
degel Jk de heer J Art gtlltPren -l9 rut een wedstnJd heden WBA er een voor een silveren
mogeliJko .'iO maakte Om half tw&alf begon ooi:er !!'Cschonken dool' de handelaars van
men met d..n afstand op 1000 vards met tame- KaaplttAd waarvoor moest worden geschoten
I k uoo weer want het regende met en waa de op 200 4lO en .'iOO yards YlJf schoten op le
ma; r wem g Do proefschoten wart'll dan ook deren afstand door spannen van acht le
" en g<'<'<l maar oogenblikkol Jk daarna begon den T!LD Rifl" Vereeru~1Dgen Yrijwilhger
de w nd rg Yl'randerl Jk te wsa Jen dan t Korpsen of Mil ta re ltfogunenten m de
den _en an dan rut den anderen hoci: Waar Kolome De geweren moesten ZIJn snider
Mn b..t ti> WlJten 8 dat de eerste acbt schoten nfles dne groeven gouvernementepetroon
d..r ftnch llende vereemgmgen n et zoo moor Houd ng naar verki ..nng Bwten deu beker
waren tW de anderen :Oedurende den geheelen Waren er 20 pn)zen ter gerou enl ~ke waarde
namiddag bloef het weder m vergel Jlting n et van £00 verdeeld al. volgt le eerste pnJs
".tC'ren nog al mooi want het rl'gende met aAn den schutter d e het hoogste aantal p nten
e g maar bet ""8 zeer kond e de wmd WOOl IllAIIkte op de dne at.tanacn tezan en £8
ou goostadig De strijd tuMcben d" Rille. tweede pnJ" .f derde fli vierde £ "Jfde
en d Artiliene was pracht g De Rilles waren £4 zesde tot t ende £3 elk elf le tot Yl)f
dne ten ftChtcren en verlonll bl) de eerste 81 te de £:l eli: en zestiende tot hi nt gste £1
sch t..n nog 3 zoodat z J 6 a hter li arvn B J I'lk V rd r .. aren er n"!"'ln pnJ1: en voor de
d .. t ....l't'de 8 schoten echter 1uI'gen Z J 30 tegen dn oo~te schuttera op leJ ..r der drie a,"tanden

Toor de Artilif'nfl en wart'n dus il voor n nam IJk dne v n £3 voor de drie de de meeste
plAats van zes ten achteren Dit v,mntnd r le punt n Ol eder der ahtlUlden behaalden drie
b J de derde rond .. tot li en toen tot om b J van £ voor de dne tweede besten en dr e var
d óde ronde li M op te kl mu n tot B J £ I voor de drie d ..Ne besten op lederen a,"tand
h t ein le van de 601' ronde waren J echt er 'oor den beker waren er acht meded ngers na
slechts IS voor en cl. t bled zoo b) de 1gende mei Jk e n vereen gtng van le 91.tc Argyll en
~ schoten Door twl't'manl de Bote ronde Auth rland Hooglan Iers de Paarl. Conco dill
te m Men raakten de Rifle. hun rueerderh .. d de Kaap UI' Goede Hoop Sherpsclrnttere Ver
IrWlJt en stond n preetes g.-I Ji: met le Art I een gmg I" DE.O V R le Oostelijke Dis HE"r PARLEMENT.
I nl' hebbende be de een groot totas van 881 tnkt n d Kaal.ta I:! IeR II ,,,r,,'n gtng de
De stnJ I hing tOADaf Tan de laatste 16 sohoten PAO C V Artillene en d K nl! W lliamstown
lID de opgewondenh .. d onder de twee vereen ISCh VPl'N'n g'lng leder I d dezer acht ver
~ng ..n wa3 groot Ongelulri g maakte Rolo eerugmgen2dong natuurlijk naar de geld
mo TIUl de R 1Ifl8 een riooch .. t 7.00dBt de pnJzen &l800i: nog een ge andere d A

Art llerie wat voor t!a&kt~ n langzam" hand n et aan de spann ..n behooroen en die Il
v l' lerde totdat nJ met '" n gro t tot ",I du. heron Ier op de IJst b J elkander heb g ..
nn!l43 z. meer dán de R tie h t '" hild plaatst Het IK heten gmg hed n morgen
w n Geen schutter u a.akt n b jzon Ier nog al vlug en kort na t enen was en op den
g ede score Z Jn le bet hoogste aanta! punten eersten af tand klaer 0 er het geheel ,. erd
.lpcl 8 4 gf'maakt door IMk de Vill n Het I'r I Tl b g gel'Choten Z JDde bet gt'm rlu"ld
.... T r v Jven toen de .tnJd ov"r Wil .oodat g'f't.'\1 punte dat d.. scbutter maakten ,." n g
m n b<- loot €'erst den volgt'nd"n d g weder I nund('r dan De hoo~8te !!Core werd ge-
m t le W nblOOon voort te ga. n n ""kt loor de heer"n F "alIaCe van de Ooste

Ht volg.-nd .. 1.0 een I Jol van de namen d"r I Jke D. rikten en P Woudberg VBn de Wel
!!Chu rs n behaald .. punten voor b t ~h Il - I ngtomcbe 'ereewgmg 1 eedfOr 4 u teen

900 YAADe Totanl mog I Jko punt n maakten en li b n
_ .5-1 ,H...,,~-t 41 I kwamen L li ..nant Bolus en d~ heercn R Wal

a.5:la 4 I l!\Ce en R "\ er u I m ..t ed ..r a l'untt:'n D
41 IIlIlg' te '" re WUI 1~ gemaakt door soldaat
31 F. "\ IMen Jaar wa~ b t boog.te gt'taJ
4 op d lO } ard. af tan I 3 zoo<l t d t n et eé
38 p nIt Jan "overtroffen 0 m dd ..1 Jk na
H ..Boop van bet och eton op dpn !'erst n af.tand
39 bpgon en n et dat op de -I lO yard. De W nd

IJ., ~o trg d"z('n Jd weflr u t het n(){Nw 8

i
t n k ~ aar h t\\cd rblecfFll hbgen
daar de heer Div n dele scor... mO( st na
ga; n zoo vn d hJk WRS de rspporte rs de
t Ilt n op !"I'n na d..+tloop van bet"" heten
h ldm d zen n ct zoo ro d te loopen en kon
len l J ..n hrt pntCht gc "cder part J t cU"n
Om tr k. half tw""f wa. en g nd g I aw
h t acb en Ol ele 4 lO ruel. af.tand

Icr M hu eng n dd Id a n nl TIln I
p t ..n m ak I' Dc hoogste IOCOre was el
g maRkt lioor den h r A Ponton d d ..
o rel Jke p nt<!n naakt", "\an 4 punten

waren rr n et n n I,.r d n 'J f u ..I Jk de
hN'ren J H Co ID n J "oolacott F ca th
neM H Tb ron n "",Idast Motn. D" I
I ngton..che Vereen gmg \VB8 op dezen af.tand
oowel ab op d n eer.tm ..fstan I de ~rstc
bebbeno" z J respekt evel Jk I i6 ..n I 4 gt'maakt
('gm Ic 1 j() en 1;11van de Oostel Jke D.
tnktl> "\ reen gmg d e de twee lw ...
Ook op d zen Bi tand werd dus dit JUIlr """
booger AAntal prmten behaal I dan verleden
Jllar t~n bet hoogste 8antal 4 was Met d n
lerd n a1 tand van ,)IJ( ) 1U"{1. raakte men
kort na half *n klanr toen de Wf'llmg
tonnH' v rklaard wemrn de w nnaan te
Z Jn n d n beker het bende Z J een groot
totaal VHn 464 kort op de h eien gevolgd door
dil "\ erem gmg der Oostel)ke D strikten de

l
iaR punten maakte De DEO V R badden het
m ".te a tal p nt en namel ik 8 rnaill' ter
.. Jl U ~nderlJ ~pannen Ulr acht IICbutterK be
8tond "aren"rlD hothunDc gj('Cbts zeven waar
van I bpcr Knox n et 0pgf.ko en was
ZOOÓIlt J n ct twee schutters rum ier dan de
an lerc vereen gtngen !lehoten Het boogste
aantal pllDten gpmaai:t op den laatsten afstan I
W8S" een mmder dan '1"1' leden Jaar en hf't
boogste op de dr e af~tanden temmen 66 door

Iden hetr A Ponton van 00 Kaap de Goede Hoop
Schf'rp8Cbutt N;vereen gmg Tf'gen den t Jd
dat de .tnJd klaar wa~ begon de zon erg te
!lieken W nd Wa8 er DIet veel

De wtslag nn het och et"n s als volgt -
A B."i 8 UOOOLA.WXRS -8 II JF 1

Lu t Fowler l!l II! II
Lu t Vallancy 20 2 21
KwartlCrm &-rgt Clayton 0 0 2
Vlag sergt Betnune 0" 0
Orderlyr &rgt. Robertson '.! 13 III
&rgt 8ymcox I i) 9 12
&rgt MIWk " If, 1
Bergt Foulds Vi I" I

1000 'tAlUlI
33230á3f04
~33303
2034344000
32M.JnvM4
332233'>343
OM4.JJ340"
OIOOOnOO.){)
4OJOOOl03 ...

W MeJAchlan
W Mwr
J P Edwarda
J H Commm
C Rob-rtson
A Ponton
H W P Short
G Maclean

148 1a6 lJ2 4a6
8 v EREENJGINO -8CITlJF 8

2 21 17 so en
18 21 16 ó.'>
IS 23 Il 62
1 19 14 st

2) 20 18 61
19 24 16 69
o "3 I" .')s

22 23 17 62

166 174 124

Sold a tT W Au th BchJfl nt 13 13
Lans Karp Hurv y &ChlJf 2 I i 16 12
Dr a stl r IJ 1 IR
RoldlAllt CRllan n Scb Jf a 14 II 10
Soldaat Eesten Sob Jf ill" 13
Soldap,t ~om~ 19 24 14
A Vlo!.nian Sch Jf a Ia oo terug
G H le Roux Bcb Jf 6 20 13 14
,V Kay IS n t 19
W Woudberg Bch Jf S 0 2 17
VlAg se~gt "ark 20 15 ij

lle twmt g pnJzon wl'rdcn Mn de volgende
hel'l'<'D ~gckend A Ponton net 66 W Mmr
63 Luitenant VallanL'Y 6;1 F Wallace 61 T
Theron 62 Lu tenant Bolus 62 R Wallace 62
Kw meester Serg Clayton 62 J Art 61 G
Gonion $1 A Orae o 61 A Vereen 1 J
Grant 10 PRooort. Ij( H F Seal ;(
Bergt Betbune 60 A. W Louw j() J Searle
60 H Thero li9 W Woud berg ...

De pnJ zen op de versehi len le
werden gewonnen als volgt -

., lO yds P" oudberg 4 F
Lu tenant Bol 8 "3

"00 ~dll -A Ponton"
i(lO ydM -J Art:l2 " Mu r "

t en cc"ter s"rgt Clayton 2
"oor de pnJzen van £2 n

yard. af8tand moest gt'scho n
hoeren J H Co mm en F C
4 punt n h Id n gemaakt

B HarT y
(; Grdn
J ~oolawtt
F J CIl hn .....
e J li rk Kal t
H "Bl
F
G

WETGEVENDE R A A D
WOE.NSD:\lJ 4 SEPTEMBER 1883

'1'00 8 el nn den beer Nee h

,erdAilgde dMrup tot heden
PETITIE

De b .r '0 d BIb od een pe
d.n rl~r H 11 a r f 1\.. k legon h

trelD~D op ZondIIII'
A..L'ifK ~DIGJ

e flan
t loopen

VERGADERING
WOENSOAG li SEPTE\lBER

A VON OZlTI r:'.;o

31

n H.
ft G nl
J "oo!a t
F J e.. thnPM
C J R I.: Kap
R
F
o

~-l
Tot.131

4
1
H
H
-I

A C de \ 11er~
e A de "Vill er!
I ... i: de , illion
o T ip, 'Vil ..r_ R.-
( T de Vil pM J
o T V3n ~ eke i:
Dl lu To t
D J du PleSl!'

Groot Totaal
900 YARD8

4"a.)3; JJa-t
4HlM.)4i>

5óJ'>M
4>4M443,,4
4 44Hw"a
i>-l,j"M,j,j33
4 .543...543.>
34 3,Jaiioa3

2:.16
8 3

Totaal
40
4
49
4
4 )

136 134 13a

11
19 9
16

fir l!l IJ
1.5 I
I I
I II
16 II

t ...II}Il 96

CO:¥lt:IMIE VOOI! KROO:lOAGE:"TES

GISTEREN4a
42
40

pet ên fO ouk geilt!

ESTRALE SPOORWEO
3-1'> Op '1'00 ,tol un den he~r Hofm.yr werd d.

." .d. kil Il der W I op den Cootrelen SJIOOr
w ..g bt.pIlld op de 'olllende 'l'8r,_der ng du
R..nd. .""noeer de wet ook ,erder lal behandeld
word.n

J Art Kap
W " Tbompoon
R Solomon
\ Rawbone
A Oracle
E Rob..rtll
P JL hero.
C J Robe ts

28
2"
"I
38
2"
4
~
36

DEPAIl.TElfE ....-r \A:lO LL'iDBOL'W

I e heer' Ar. d.r B Jl 'e nRm dat de n.gpr n~
hAni geeo kil e 1"11' 01Jl g.dur~ de d•• e alii nlf
" •• an d t ond~tw.rp le d eo a.da ende het
re •• lOU IJ bu AAndAcht .an de luk w JdeD

H A C

Totaal
40
4 )
31i
-lJ
I
41
44
9

KAAP DE DOEOB

aIo EE
W McLachlan

31 W Mur
3." ( P Ed vards

J H Conm
9 C Rob<>rt.son

30 A Ponton
3... H WPShort

G Macl ..ar
;JJ

A ~ Louw
J li: 'Wourlhe g
P A van 1 r Merwe
P Woudberg
R ' .. roeUlI
H Theron
AV"-'ul
T Tb n

!lOOF I!ClIERFSClTlJ1TERe VER
OI:lOO SCHIJl I

16 111 8
" Hl

1000 YARDll
3 "3H al

4 M.>MiióJ
Oa-.lJJJOa,hl
I,).'lJO'lW33
H 1').){)()4 lJ
3M ...3,,"3:.1
3 3-1000:1"
;J2i>-t,,33a .J

A " Lo w
JM" udOOg
P A van d..r Mer'WC
P "oudherg
,. Vere<>wl
H Theron
A V~uil
T Tbt'ron

16

I"
20

18 10
19 16

14 lij Iii 411
8 H JF 4R

Groot Totaal
4

8&'3
TotaAl

40
4..
4
31!
41
41
43 7

IJ E 0

F. B J K ox
Korporaal Web.t"t

I
KOrpDmal Smith
Rolrlaat Rmlth
Roldaat Bell
Rolrlant Orchard
Lu ter ant Bol .8

11<1 Il

314
OOSTl:L JKE burn TEli \ EREE.'i Gt:tG -

~C1 UF 0

C J "t rk
B HM·"!')
G Gordon
R Walla 0

F "alb IJ

J Wool utt
F CB tbn •
G W Purr

II) II 11\
17 1
:lO 0
2:l li!
4 I

il
11
19

160 168 130

Groot Totaal
~ tUDI!

3032.HH.H
:l300000i1
()'JaJOJ3+H.~
~
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I n.n had ppn A:n.ndemcnt, il·1fIUlo had g.b ngt Het wal heel
h' z ·.r m.n I ,t h·l~n! \"M Ilned. le t ....... p-rsonen gM'n rp~t h~hhpn, mMr d ,t
r- t <i-n , li.t •• t b;.t ..fIP, del m'n m-t eoo mnnr 2'" Illtm"ksn

~ <.: -nt l~ p'r"'ol~ k",pil!~~ I ~o'D.,é orl'T de fORk, en "0 HllAt dit I'Jn r'pn,.t qu.lnn<i_r. n"I\r,.o r mo 'lit Aftrb-.elen
, ""'A 11f! "n • _An lp I,no" h.1 .Illg.hrnlt m w.t men rl-.e kw •• IIA IRt-n I !lp he.r D. Srnidt •• 11. ant ti. H..,~rJnf! N.·

-rn ~11, ,rlo'"n' "P " ..nd n b 'leen IlIJ st. I tt! cl" HleR.ra ;I • T h. t d.b.t mOQ ,ft ."r! n, k had "ebolren,en O.IVII']o\ d~'8Ifdo
I T '<rT lt "<Jl nl-ment •• " 1- TO,. hu p no llall' had I

n" ' ht" u .... ra I-m nt L'-!,.""I IlsC m xnn Op \\er en I_JC!. ~Rt bet m.ti 1).h .. r Sti ""'ZRf! g'tn "In<l AIIn "flnoek.n

'-~r ·~~"I~'~:;P::~~~n;d\'~~I;en~; ;:~~~~~~i:Y~~~~~1~:~~:~:~~"I::r~~~tl~~~~: I;t~:~:':~~:kP~e;;~tr ~:n~::11~1~:c~dl~l: ~~:; I KOS TB AA R VAN

VA
STG 0 ED I

," \ ol.t·pkt nl t In de z~"k kon tr- d-n D- 1\,,1 S-eretRn. had t'jlpn het 'oorotel la I
0" -n f'-'" II. heer Spn:1l r ond b t bpteT nftt de Corn Clmlt{ G-nPfR.1 jl'e8t.md~ en jl'eloo'do niet dAt DI: On4er,eteeken4en, hlLD4eleD4e naar 4e ,ulle;tle Tau
lIlol~:'~l:";J' ~II rw •• "mm,n')0r liet Amen. ~:~ ~~.~~e;:e;,'e~~hl\ ;1~;:y~S:;I~~l"z ':et~~;~~~~;!~::1;;.~rl(~: z;unu.~1"blr"~otSp~~l~e~~~ I:~~ I , Tele hunDer VriendeD eD anderen 41e in plaat.ellJke
rl,m.~t ". nor h~t V 1 TSt I, e n ,. il l e lr-<, r 0"11 plFt OUl d- zoo 1, nor te br"nil.n .1. II] met bet.1lIljl' VRn .r'""eht sou lelden il

~,' I.~,r~ •• n b.t rl ..hnt ~Ipn had l'll"•• er l-i , nn I-r. bi j ten C,mJt6 ARnhon 'Jil W.. P. toe· :\~, pn kort" rep lie k .AO den heer 1l"ldschmldt AAN DE "BERGRIVIER " KiJTerheld. bel.UI fltelleD, hebbeD belloten 4U 1D.144eltel'
<l. kwe.' - •• , .pn robot ,'n die vnn epn to-In- 'p-RIlI, rau den h, er Irvine 1",,1 niet beu' .ren I werd di-ns voorstel verworp 'u met 2v tegeu !) ~ ..
r» no "n \ r11.t,.t d) r""'~ iI"me"f!rI Ire e-h iud-n t. word n, maar nu d it het jI'",.1 \V.B stem men I han4 te nelD.en OlD.Kolonlsteu eD an4eren uit te .0041I·U OlD.
hllrrlpl k n rto('\r "flln TRimt nf ppn rprlt\~ln" vnn mOf'~t msn he m Mn sim lot overlaten, en 10 geen i Te(/ffl stpmopn dA hePTen Robprfsort, Scanl-«, ----
h.' f","( V'" 1 ."",re.ten, mARr m e t ionr .en ver iere discussie treden ISt,:.nt Hock'.y Spng!1'. Frost, H.ffY, LeWIS, II 1 I I B huu Vltgebrel4.n Voorraad
,,,.1.[;[· •• n tiP 'r1ISlMt.cU. I~"!rmnjl' ~-bI\At (1,& do b.pr \\'m <\yldf WRS voor verdllillnll I Sauer, Millt-no n'ltl, Ayliff (2), Gush, Atb-r. Il «eli IISO reuten oedel van JOH,.\~NES .i\ICOL t'S }(OLONIAA L GE~IAAKTE ~IEU BEL EN,.. "rl_. \\,01 .. m-n OAt ~. I!".!.'1I1? ond.r Il. he.r Siche] WA! er ('lien, om<l.t het Comir« I ,ton., Wood, M J Louw; peRrson Hnmsn. Du
h""~.I'l".n np.nrl~ ~"n m .~t m n t.'~,",_n II,tl~AI. p"rtlclIherez~k.nlllh.t rnpp1Ttover TOlt Goold Vinte-ne, Yao Zvl LeoQllrd, 'V.I· IIA)I~IA~.
"eT_" ... 14'n '''"I? Zll rno-vt P!KII () n het 1.ml u'n"d tr.d., k 'Il l Iet Comité WR@ ZJO k.r 'Brown' mnln. Uplr qto», ·Slch.1
OT-" f. rlon Jl d ",PI\ nl,! 01 •• ' •• r ki-z i _ -ol .8 J I nr met Zlln Z ,.k en had nipt h-t 1'001 G ldscbrnidt, P~ Smidr, Il ,fmpy" nu
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",,,,.t n-n ,mk.n t. 1.1101I1en ," m n liep z t t t r Il. vn ".teller had intusscb en dit ze- Joub rt I
,hftrq }to:>. ~rz8t lll"l(?'PIJ k .. t,!f'>Va.A f nl dl n bn 1 W I I fin flin d- 7:nAk onIer de ooa en van het
tI.1 ,. "TJ"I~n ".t hAd m t h t c 'C! I J-' r I rn t, WA' II-br ,~t
d. RI~.".pn~... le,.."",, t. mal. Il I '111U" e Il, heer Ir r ine !di_ d~t III I zIJn plIlft had
Dl..t ti"" t'prci:l",m r f _)rmfl'!'" I t' Inr t JO ~"r~ ild e:1-mAIH W~r:i tot drl nr lt! gerot'pdn daRt
ne r(1mm'_'" VAn ()p~, b. \\ el k 11wll j .. Ii In e t over d •• ~rrl'l'o~ sprn k

h.t 91T'.nd.mp",t II fm"yr b-sr r i d-r rnanr w r I I), i ,'er \ nn Il J .Iur:.r w"s voor v,>rdn~lni.',
d )1r d~n VO""ZI t-r hierin I."f'Sllllt W l. t h )~Wfl hl 1 III lJ 7.t'~r Hl ~tAat ncht te OUl lIJ

Pt' hd~r Uplngtn', Z1t._.! 1."~':'11 r,",rl~ lOl li ti ...• l ..z..1 IR.Ak den bt>t-} I, p CI~ v )~tt'"n Indt'T het
bflt t. ,-rdlU"" 'e.l_pr I.d In n ,.1- het I (,,~" te AIMn, WIJ j" hij er lha, s IIdfer meI
Am@fHh'm~nt Jl fmE'yr nan til- I,:>mt· ian lt' Z li tr d!"'n
t0 h ..t Plnti ci .. r I trI' r lilt I .. Q"'} Tl \ rdR~n!1~ RRn .. el1 mi-ln lol d~n v)l,:endeo dolo(

floOt nmar n.lomQot Fil t"r wI"'r i ~I:"n~ p
r1- C mml~,,'1T ~ vlin 00 TIn p \\ l "Il z .. , l" 1 t
hpt 'r(1Ol'P AI nl"" rnlll~l i dat "r l,..f~ Z i I .. rr't.:rlJ
word ....n '() Jr dfi" ""'" ft \1 i.. \ t"1 KI"'ll .. t'n fln
.r~iZ' 'tril t men 1n 14 ,Q" r n toJoI" Z C"_..... Z U R ~
Ilo"" ~Arfllrnr.n VAn dpn \ r l~ R t z nis l~ h .. t'r
" f"" vr h~t ~."(P1c VRn rI n "t".t op ,1 I ln;,,_
},p~n JOcht t. 'CUIIt ... " II" ;:_', I IM dRt men
ti .. nnrl rlHtnti""ll \.''''n J~f r .: ... i 7 U li: 1 lf ""r In ..
rlgt n t'ht d .. li "1 .. 1 z} wo!:"l A il 11 t I Q ti 1 Ta

~.n \ j.t •• t pr I J \VJ npn Irll I'. I ee, I II r
,,,,&.g"'-~pr k ...n 'fR.n , ...rIA1!!n.! fn h..t IRt f i~
;i'f"'Pol-E:'ppgt"'n, ~n m .. n li" i h ...m t g' !l cl t

mllun if"f W.ll8; Mm"l!7pl'lk JJ'V"Q.~"'fI~!iI cht~
ho.., mil" In ........ "wd 'fnn P"11 li c: tArt f t" r
... pn bI11"~n cl- K I nJ. verh" kt cI"n I, \I lel
m_t I.. t ht~r., hnd ,nil" ,"n 'n b-Ir lid Il II'
,,""rot.I II fm lf Ill'" I rI-' I I 11., Lllt.tel e,
~n oTlh ...lrt f lh .. ) i tp tan ll"pT cJ. .... n \ lot nrtt
ne lt~"r l' .,.,,,h'd "P' ' dnt d- 7~,J, b ., rn

le ...n W'lóJ WAI"l iJ.:.! lV Hil ~f Il t .. rt r 11 i...rw ....rp J>r
lt.t W'lll nl ..t bt II \'10,10. rp en h hn rit , .. 1111\ 1 r

~Ien h.rI nJ-t~ ,"p bl' ~n: nr'r I. ,0 rI." J m L" I
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PUBLIEI{E Vl~RI(OOPING VS. DEN

Commissaris van Publieke Wer ken.

Te kOlD.eD'besigtigen, opdat .IJ beter In .taat ID.Olen siJ.
te oordeeIeu over het onl'egt 4eseD bela.griJken tak Tau X1J- ..P

Terllel4 aaDle4aaD dool' 4e hauelelwiJae der BeIeduI lil het
ult.luIten Tan Koloniale :I'blD.a.1 TaD het Tenderen TOOI'het
Kontrakt OlD.el. II' I e uwe Par 1e m e Dt s - Geb 0 uwe n
te Dl e u bel ere u.

Besoeker ••• Uen beTIDdeD 4at onse Pdjse. veel L&ler slJa
4aD het bedrag wauvoor .0ort,eUjke Artlkeleu Tau I:nl_lach
Jlabrikaat kuuneD ID;evoer4 woreleD. Daar wiJ echter niet
TerlaDgen iD 4ue kenulsgeviug ODleDelgeD lof ult te bud.
nen, vragen wiJ slechts ee'l. leder 41e bela!lC .telt iD 4eD Toor-
ultgang va':1 Koloniale I'abrleken OlD.OD' _alasijn een be-
soek te brengen, daar ellt ous eeulg ID.ld4elli om 4e hauelelwlJse
vau 4eD 1:4eleD COlD1I111sarl.va~ KrooDlaD4el'lJeD te 'beant-

woordeD.

Ondergeteekende ml Publiek doen Verkoopen op de Plaats zelve,DE
Op Donderdag, 27 September aanst.,

DIFnll J T

cc REMHOOGTE,"

~[en jrlnf! rI,.. rna In C )mll~ over CA Wet op
len III~r· <\CCllns rT T),I n.. 18 VRn "nb'l-k b,,·
Inn!! over r oor, en nil S "M In een OOjlll'Pllk klnar
!l".r er een pe", f rrneele ft",~ndpm""len In jl'o,
rnaakt wnrpn die men re.ds vrMiler f!.drukt ha I,
",nll het 11nIB oezen terstond na, 1I10l\r de derde
lez!Dg had nOil J .. t plnnte

DE VRUCHTBARE PLUTS

J Z \ fT I 11 \
J ~ lJ,., ...r '-;t)-I_'-J. ~ep9, ,uur men Ult£len):nnC" op

ri~ ~oorqt q"l1 d lT h m z. h'tln t"n drn ht:~r
l p n,!t 11 t"')!'P'11 dl~ n _ rt i! JJ het TH4,Hf"f Il"""

Z U il", n,,_PT11 il t't>r 1~'1 j! ...l .. it~r Il I! lt\vI"n
"lrn tt>z~ Z LI t'n t~ htf>Tl bIl \11 j ..lt'n" Ill1 7.JU

\ '0' st.llel\ nm Z ,tur I"~ een Ittt njl' td "ouJon,
.. nIt 1.. Il V lo: '"'! d ...n d R:l v)o rAt j t" r
I nar p~" '" Ir.t III", u, eel\ ------ --- - ------

ahfF.i.1 :\ Da ISAACS &, Co.
88,90 EN 92

LiL\. N G l~M A RI{'l-'-S"rRAArJ1•

Verkooping begint om 10 ure's ~orgens .
BONUS! BONUS!!

A G. W ATER\IltYETI,
Eemg Cur,ltor

1\Ltlmcslmry, 4 September lSR:5.
SHERIFF'S SALES· DIsTrucr OF "ICroRI \_ \\'1o:.5T

J. W. MOORREES, Jr. & ~o., Afslager3. nISTRICT Ol "leTum I\. \\ I ST lo the SlIJt h@t"lO·n CAllRL J .1'0111 S E!(on·
____ IJRRCITT PI""!Jtf .n,1 JOnA"!("~ A"iDILJE8

In the S Ilt bet ...een II A'Hl &. Jl 1'1',,1'1.11 1'lI'o'l A)i D"R \IKlIWK D.'-ndftnt
And Jl sn" , unoI" hDI"LM' N, Il.' _ndl\"t 1X J x eutL)n "I he J u(J~m.~t , tbe Sup,.me

IN eX.CutlOIl ol Ih. J.llf.[TIIent of lb~ Suprem.. C " I IT' lh- oho, ... ~ lit, •• ti, wdl b .. l~ .t
(' utt ,n th. Rb '. :S":,t, R SRle .. III be h II JRjI'LPch rm tn •• ,d Jh.tncl, nn 'lo lIhT lb. 241h

rt "hiein I Lln. ,.."lh Jn "nld IhotT\~I, on !lAy IS plpmb r 1I'1'i I of tho '"lIo"loR' • z -
:s.turdfly,lhe:.!!,d dHy of Spt. lR.!>l. of th .. II u.h,ldfurnlturP l,lO' S'-"II .."d G>&l',
f """IU.I, TlZ -II u8~holl FurmlL"e, 1 rIt UiOUstltch"., 1 TI,oroLl hnnorl S .11, ,n, &c
\\ R;O ,&c, Sh •• p, LAmbs, GClIt8, lIor8'., oth.r lA \11 S ~I CftO,IIY
Llfa Stock IIt,:h Shmff

JA'IES M e!1n,,1l1, I1,~h SI,."ff'.Otfrcp
lllgh :sh-r,f" r"h Splemb .. ]1'",,)te PAARLo lllp'h Sberlff'. ()Inc'

3rd S.ptemb ..r, 1"~1

IIISTnIl\T 'lerom \ \\'1_"1 ,
Z'"A to .«'h"n CAI\>L lAr nr~ F.~r.'Lnn"nT
I 'c11 ... r ..., JU!f\\'\}'i \"DnIt:.~ 'A" Il'"

'I f I" J , \ "".e ..rd_r •DE C 1\',ltOlcn In bovengemelJen
to Koop aallbleden, op

Bocdcl zullell p~l' Pqoheke VetlltlO' I -- r '-'" In Z.ke tu~och ..n HAS dJ &. 1l0FfA ,"Cu",S
Jl "Tt:S Lt DOLF lMMIIL'IA~, \ t"rw~"r I..r

1:\1 X cuI,e fRn ("w'I.I .. V '" het II, '! (1
rel/tAh fill d. b ,fen ' ..meiJ .. Z •• }; !HI '.r-

l;: )OPlflll wnrd~ll ~t"bon {e I t.. H h 1...111 F u 1~"

K Ik," In het llezPjld. D·t IKt, "p Z_lur I" ... den
22iten S ...ptembt'r, RIH1St.., tt'fl JU uur v m t vl\n dt'
mljl'.nd. G""d"r.o, nAm.lqk -II u,sr .! I Tent
wt\jlen, ('nJ , Sclll~pt"n l...1mmert'I1, B kk"Il, P tar-

d.u en Rnd.r. L"Hnd. Il"v-
J Dj E:s 'I enos 1\y

Opp",bRIJuw
.KR t "r 'Rn cI.n ()pperboIJuw,

lJ ~-pl_LI1b I 8!

IX .x-c"lJ~ fAn 0 "I ~i~ ~.n h.t Jl "'~ (,--
'eL't.h I I' ~.. bn.ng.m l~. Z .. k .,1 \.r

le lOll) \Z' ow ro .. n ~ ..h 11 len tt" Jfili!lflCh ..rm In h ..t
jI'''te"d~ D'e nkt, "p 'Ioonoll+l', dsn 21s _n S l'
t ...m\wr A'" st Itn 10 uur v m, vlltn rie- vn Il'" d",
G<leleren Mm},l" -lluur ....d, 141(1 Schop-n
.n Tl kl;.n 1)t) StuI"<o,_le, } 0P"f!:I!1'ot •• ld.
11., ~81, e'"

J -I. 'I ES \1 CI1(1"nl
Uppelballtiw,

Maandag, 10 September aanst.,
OP DE PLAATS ZELVE,

EEN WOONHUIS TE PAARr" bav,lUende 8 ICuU!'l's,met Groo·
ZakIer ell O,cl\loeliIgcn Voolla,l.d \Vatel

OOK,
12 ERVEN GR JND, beplalJt met sono WiJnstokkGil.
150vengemelJ Eigendom is gelegen dlgt bij het SpOOl weg

honl mr vnn drr OIIP.rb"IJtl\V,
3 S'pt.mb.-r, l~-lJ

IV _B~R I( OOP I N (j
I VOOI~ i>E:S Tl\LJ U \\

VL'I

VASTGOED,

Ondr,'Jj ugc ~Iaa tscilil PI'ijSt.ttiOlJ.
TANBONUS'ZALAANGEBODEN 'VORDEN. LEVENS-VERZEKERI:\G

G\IUTU A.L).
Twaalfde Dne-J&arhJksche Verdeeling
I van Wlusten.te beginuen om half 12 ure, IN HET DISTRIKT FRASERBURG

£40 o

12 2 10

o 15

E. B. WATERIEYER,
GOUVEBNEME1>yTS :£ANDMETER.

Adres: Onder bezorgingva.nden
A. J. V.AN RKn"'EN.

o

()

DEEL ~
A

KONINKLI
De Stoomboot!

De Stoomboot
trekkelI '!'all Kaa

Via MADklRJ
DAG. t. SY. BI
UDJeneade op bl
0. de VEER'!

BOOT t1l8lloben d
~,. nrvoert n
IJURG en AN'!
PnJ&eII.

l\UILJlOOTEJ
IMg8Jag •.

SPARTAN, 11 S.
Woen,Jars

PRETORIA, 3 0
MEXICAN, J 7 0
TARTAR, 31 Oc

)aar de Kw
Vertrekken Itl)

Stoomboot Tan En
Betourkllart)eB \11

millderde Prirum
Voor Vntcht of

bij je .. U&lIon" ~1
TEm

Dlrekteor-G

lfu.r EngeL

~l
"oyen 'Vertrek kpn ,
fieptember, !.en 4 n
"'''geDIl h~t gft! I he
en In de haal &nkf're
Uosth ... IDgan~ 'V
te a 30 n m ten (lBr

Voor Vrllcht of P
bij d. S!oombootmal

NUl' )(06aelbaai,
Oost

Ar!
op eK omt?ent ] 3 d,
""cbt, Ital ale boveD
baTer KaHpetad6che

Voor V racht of Pa
bij de Stoombootu.1IJI

lful' Port Natal,
baai en Oost Lol
om)lailJ en Pa
letten.

lIa "Dlromst 'VaDde
of omtrent ] 3 Sept ,

Voor Vracht of PI
bij de Stoambootma~

ZUlD-AFr

XOlfIlUtLIJJ!

Dt rr Ca«t1eMail I

DE ~toombooteD
, TIUl KU[lI!tac

anc1errn LJwp:adkl!',
IDOUth, te Smt Bel
~de op bepaalc
Sp'" 18-HAWAIi

Jd P W
" 25 -GRANTl

C H. YorJi
oot 10 -ROSLIN

Jong, RN
" 24.-DRUMM

J D JiHI

ABDUS<

J[EHNli

D' Ht:EREN •po I l!ak(laa
alhier, hebben bu
DIlAI' Iud "Wuwe G, IJ
ataDdanl Bank, 1

EOOJIlIltfre1J}
Aa"dule.t Oeh
V.#pIIi
GSrkn BeJ~
BckI!pmA t:lnfll"e91

WIJnboeren, DIet
B... d"IJD,8plMttl
koop hebben, lullen
"ur Tall de band te
aeu lMj

JOBAl
Makelurs
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