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ttwell ", Co:, Strandstraa,t) J'

WAAiII'V.'lIoIi van de Agenten vaD de, .
Lev8nsassurILntie •• tacpapij·
Ball}., .Or~.... (Jebouwe~'" .' ,

DE, ONDERVOLGE~DE

, ; .

za,J. bet&aldJ worden Aan
tij of part.ijen zijnde, de:
inhechtenw.,emen ~en Ecb.....\6..~

J.:w. ATTWB~L
J.I H, COSNBT!T,

\,
nJ\l ~!ldorg.eteekcnde, in zijne betrekkiug ~ls;l' ~xecllteur Datief in den Boedel nn
Il \willen dee Beer JAIl! BJ!NDRIK ScIlRI!UDRR,· deQ Ondergeteekende Afslage1'll
gelaaf~Ul voor 'reKëning des Boedele publiek te ver" , I '

iruart aanst.,
I
I

~AL,
•LING ,1IA.LMESBURY.

I

Op Woensdag, 7 F.
. .

TE GANZEN
NABIJ HOPEFIELD, IN DE- AFD

,.
, .Namen. de

iKaaps.tad, 30; Januarij. 1&.S3. . Levende' Have' en Losse Goederen, als
" - -1" -;-~~', .I .. LEVENDE HAv~;:. .1

20 Extra 'I'rekoesen . . ....._ iO E~~lIl. M~liI'ies, met en sonder Venlelll
20 1)0. Koeljeu on 'Vas; zên' 'I Opregtge~láe Hengst ".Bonifield "
I Opregt geteelde Afrikaander Bul i'ult k:>irlG-eorge

100 Mel·iDO Aailteel Ooijeu l Ri~a!\rJ. ~.
10 .Rammen van goed ras

: 1 BOk wogen.
1 'i'eil t do. . . . ,
I Kapkar op VCCI cu .
1 Sehcteche Kar

II. LOStiE GOEDERtN :
t-

I Hqtoshy'l!j:::iuij.l.Oachino '
·4 D~bele Vioor Zweedscho Ploegen
1 Bukcle au. db.'

, I

\

..
GRA.NBN: i

. .' :' i
.. 1~ 'Mudden Zandhaver, 10Q do. do. Koorn,;jO do. dd ..U.og~, en wat ,erder ten
dego der V('rk~ping zal wordeu aaugebragt et, lIang~od~~n. I '.'

; F! A. SCJlREUDER, Executeer Datlef.
Ma~mcsbnry, 17J'nnuai'il} 8,8~.. '~\ r' .. I. ~-C' .

J~'w. _00 •• '1:115,s«: 6; !K;o., Afal .... r ..
. ~ I

,N.B. P 6 Ve r k oop ing b~·eg i~t pp e oi ti ste 9 u u fI 's mor g Il n e,

ii
il
ZUID-AFRIKAANSCH E

&.O~IliKLUKJ: MA1LDIE~8T.

PUBLIEI(E VERÏ(OOPING

KOSTBAAffNVAstrCOED,
~ LEVENDE BAVE~! E~Z.,

. 'l'E !. i

-,IKlein Roggeveld, Ard~Wblttester.
.' . I

De « CaBtleMail Packet," Maatschappij.

DE !'f~mhooten dezer Liuie vertrekkeu yan
KD8pallid Nlar Loaden om deu ándeftD

Dingl!~. ,ja Madeira eo Plymouth, te
Sint BeleJlI en AaceJlQon .alJleg~"de op
Dep!l1\lde tUseclHmtijdt.l1. Befourkaartj .... worden
uitgereikt teg~D eeee 'eJ'1lIiodoring Y1tD 10 ....
cent, t osechep .Engeland en de K"pkolonie eu
Natal.
1883.
}"eo G.-DUNROB1N CA~TLE, Knpt. J.B

IhuI!18oN, R.N.U.
Feb. ZO.-GARTH CASTLE, Knpt. R. DUN·

CAlf.·
)Jaart G - CONW A Y CASTLE, D. J. Ju.

nlis; R.N.a.
j AlCD&B80lC ti l!IUB1801(.

AgeDteD._

GF..TROUW D,-Aan de Panrl, met aj,eciale
lioontie, door dell Wel·&rw. Heer A. A.

Louw, opden 16d_ Jeurij, GOTTLIEB WIL-
HELM, 01ldat.e ZooD y~ ProIeaaor J~S. Dil
VILLllBS, mel MARIA HKLENA, eenige Doeb-
ter .an wijlEn den Wel·F~~len Heer H. 11.
WICHT.

be Ondergeteekende zal op

, Woensdag, 21 FebI1larij
1

aanst.,
, I •

publiek doen VerkoopE'n op de Plaats" ()R.t1NJEP:ONTElr:v," gelegen Ills boven ;-
.J. VASTGO~m.-7...eker gedeelte (omtrcllt. 3.000 Mm'gpn) van de gemelde Plants

« OI'8njefontein," bekend als, eCD der v?otnt\nmstc Vee';' en Zu~iplaatse~ in de om,streken.
Il .....,..ZEKER HaLF AANDEEf_, In de Pacht van de aangrenzcnGe Plasis .. Leeuw-

vallei," circa 2,000 Morgen .in uitgestrektheid.
III. LEVENDE HAVE, ~NZ., I

! Bokwagen.
L do; op VeerlU.
I KllpkRr do.
2 Open ~arrolJ, do.
Ploegen.! '
Q-ruven.\
'l'ui~cl1, enz.
Huisraad ill soorten.

J 1000 Merino Schapen.
4 Kar Paarden.
8 .Mull-ezels.

Hl Jonge Struisvoge'8: ..
S Punr Broeivogels. I
30 Varkens.
100 Mudden Koom.
4(.10 bakken Kilf.

En 1cnl ,'enlc!' za! u;ofll.:n altll:lcho,dhl.
! u. B. J. '!'HERON.

Voort!! "'li verkocht worden voor Rekening van ueu Heer t. P. MA1UT~:-
1 Vee~8gell, .. 15 Jonge Paardeu.
1 Bokw'lIgell. ; :32 :St~i.8VOgE'ls.
1 Kapk!lr. . IjOM~~den Koorn.
3 Paar Kar-Paardeu. .300 Za~keD Kaf.
I Span Ezels. '.'

Ververschingen zullen word~u verschaft.
VI<.:VOS &. THERON, .A.lslagcl'8.

Woreester, 12 Januanj 1883. .' t' :'car De .Paal,,~ <I DBIE '500DE HEUFELS" Cl. "SOJIA.LKWJJK8 KRAAL"
, tul ~en.mede ópgereild tCoyden.-D. V: & T. . ._

I·

DOOR Gods ~oedheid ,,~rapoeciig benllen
VIlD een welgeschapen Zoou, Mejuffrouw

THk~SJSSElI, geboren C. W. M. 1>1 KOCI(:

M. W. THEUNlSS.E-N,
Under wijzer.

~D, 29 Jan. 1883.

OVEllLEOKN,~ .. een I&.1Igd~fig'J~!,,'
tO deo ~uderdODI 'f&D 71 Jaren, mIJD

te4 deTlJiefde Ecbtgeuoot, JOBANNES J.
BENORIKSZ. ..

i BENpBIKSZ,
Geborea JrliLAti.

Land.. en Zee.igt,
B.ta;.ersd Weat, 2 Ft'b. 1888.

'.
e .~

_. .

I'\,;rFRLl-;DEN. I" ZD.,foDtfi.,. Burge,...
\...1' dorp. CJP den· 6deu JADaarij Il., BaTCR
}l4JU~ )lABAlB, iD den '?1l~erdom;'rU 46 jaren
eD eeDig~ maanden; diep betreurd. EOh"
ooote yau .

'1

AAN BOEREN.
'MaIlezeIs. I MailezeIs 1. . ! .. .B. M· ROSS lt :00.

B·IE,DEN NU TE KOOP AAN
Rarl.Q,mo'. Ploe.gcll, Enkele. Pnbbclc, Ori~: cn Vicn'oor;
1~IIS()mc's 34'1 P!oogcu, weL Jtulkcu CII \\ Ic!CIl.
HI\IISQwo's ;_H:$ l'lu.:gen. ' . .
Howard's ";lIkulc I)tlbblllu, lJriu' eu Viut-viJlJt· 1'lu ..!;(tl1.'
Ameriknau8che l'lvc"Cll, ~v· !I, 20,21, :!:!, ~:j, ~;:":':';. \
A.meriluuHJllch~ Hell:ei Ploe ,0.00. BL. A'!.. , \.
R. K. ROSS ... 0tJ'8 verbet e Dubbele hwoo(l"cb:; 1'loegCD, tD~L;~dboom::u
IL M. 1«)88 &, Co's Paten Wijnranrd Pnardcnhl\Tkcn.. I
B01fl\rd'a, Zjg~ft Eggeo~ oor LigLen on Z\'fnreo Gromt I .
Sohll~n e~ t.oc!~oore::l v r al du bonmstal\lIdc. i' I . ,

. a. lil. "OSS & 0.0'. V~rtoo~J va.n L!ludbouw,ere~e1:tapl, StGOlDJIlaChUleTleeDJ.
.' : 18 da.gelijks open lU bllDn& vert,®nkam,r. "

s. M. uos» 4- c«, .')TlijlvDS·l'B.tJ.41, K·~4pST.1V. .

J. A. VI·;BKAAK.
Trellrtootein, ~\U'~radorp,

SO J"nuVlj 1883.
...

........w..... de....

W·OROT bek. ..,d gcmaakl, dat. op :18. Jau.
1883. te Willowmore, op ons«jll W~

naar den Vrijat3at, OIlS tet!d~rrliefd l>~tertje,
CATRJNA ELIZABITlf, oyerleden i. iD den; ouder.
domno rijf ma.nOen en' één d.lf·'· "

W ij motten 011. ~.D en d~kell God du
Heer doet aHH ,.,.l goed iJ in Zijn, oogJ~. Zij is
,ciJig in Juus armen. IHt Beer het'ft ~ ..
en de Heel' het'tt Btnornen, do uaam d .. llfeeren
lij geloofd. ,;. .

.Ó» 1. N. SWART,
." I. lVt BWÁ~T,

ii;:.' .BcbcreD VIJS.

Daar il.! Toonemena beu de Elel. zeer. l!poedig
.Hu<6ro111ekJool te i ADdeD, yenook· ik
~K~.~.:ae aoo \'poedlg mOJPli~%.~
'kolDen ~t.ileD. :

! H. ROPRaUL te"". Pjl
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BE1ANGRIJKE VER
VAN

KOSTBAAR\ElG; <N'OOMioVAA·TWERK . EN: .'

DE Heer CORNELIS BRINK,l)L. ZOOD"

anderen, heeft de Oodergeteeksoden,.

DONDER~.G, 8
ZijD -:elbekend en Vruchtbaar Erf, gelegen ió Dorp , bekend a!s i.Het
Kolom89' Land," groot 7i Morgen, en beplant lDet circa 4.0, , Wljostokken, Yl, volle
drngt en veelbelovend, toet een 'uitgestrekt ' nebosdr.aool'Xl.' l' '~ ..' ~

Dit Eigendom il! gelegen laugs de vier on.aan Ja1 Weg IJll&rJou1cersl,pek~
in:bet .!rnohtbaarste gedeelte vuu dit Dorp, e~ ,is in oe laatste! tielt -j"l'etl met ~~ best
mogeliJke zorg behandeld. . " " l~':'" ' '

N.a.-Ten gerieve ván Koopers kan ee. groot deel vanlden Koopschat op Ren-
ten· blijven, onder Eerste Vel'band van gezegd ;Eigendom. ; ! ,:

JOSIA,13 HOFFlfAN, YooJ>ZÏiter,
D. F• .oU TOlT, .
J. H. ijOF~1 JL, S«reLarÏ3,

'. L~ der Oommu,u t:oornoemd.

I .

I.te ver
. Met vet'8Ohuldigden eerbied verblij~eD lij :,

• ." t.:'

LRIV1fiiR,'t RU.II:~{.~liO.00 MORG~N'il1 UI1.iGE
H~ BOKKRAAL," po. 'l740 - 1 Do.

OEFONTEIN," po.3800 i Do. ' ,
ATERV AL," , ~o:. )~OO ; Do,

;t;1,rellldom u~eD grenzen aan et.kaDde~. en "1I~k~n'te Zamelt een f"l1aije en Zeer
voor een Veeboerderi:j. "- ' . i, ; .

h~ft V"uch~are~ BQnwgrondel! en is ' .' VRb stand-
en daar de Woni~g en Plantageslin, de Oil . ko. pnbijbeid

Spoopwegstutie," kun men alle Producten •geringe
mn'rkt bezorgen; : :

vier en BtllltifortWestiii geene nnder-o; Plaats aan den Il'\n~nr'''4\0'1
Ydl'lrri\O'tI3n en gemakken voor ~en L~tndbou.\V bezit; dit is dus

met voordeel te belegge~. :
, ïk Grond i8 door een Klipmuur ingesloten eli

op grooote schaal. .' .:
bestaende in .Woonhnis, Stallen, Wngeuboi~

zercn Dak en In goede orde, ,

EVENDE HAVE. E" . j. :.

tScltlap,en, van goed 'I'1\S on in 60 Balen K~£ .
1 Open K~r op Vel'M
1 Span T-aigen

10 Zes-dui" JJ1.eren
Andel'O ~tukkeD Hn....rl< ... iurerleedISCliJap
Huisruad
ED \Vat' verder zal

den. i

LOSSE GOEDERE~:

1 A: RIK AAN D~'ERBON D.
.l"'-_ .....,..J,-............... _ ......_ ............... --. ......w i Ó, .,

i • ~ DE ALGEMEENE CON.STITOm.

LmKKL ! .-De Bond -lront ~eene n.atio~liteit hoe~d.l dtm:'alloon die der A.~, en
bellO~OU\\-t als' daartoe te behooren, een ieder, van whllre&fkdm", ook, die de welvaart Tan Zuid-
Afrika beoogt.' .;: i .

A.RT. doel van den A.fri:Jm.&a;lder-Bond i8: he* vormcniVlUl eene Zuid-A.frikau.eehe nati~-
nalit4it, door ~ aankwecking van ware v~crlandsJieldc. ;/ :

ÁBT. 3.":_Naar dit doel .ml ,de BOOd ~von., door ~ Afrilraandelll &aIl te moedigen Ikh zoowel
op st.}.atkundig !"lIl op ma.teohappelijk gébit;d te doen gel4.eu als een natie. - :
' ART. 4.-AlrI gewoon lid van den Bond mAg OOR iedfi1 worden toe~ten die met zijDe na.amte.o.
k~ verIdMrt de in deze co~tif;utic neergelegde beglnll?len ~ sulIen handhaVt!D en jaarlijb'fijf
sb~g8 te mllon betalen ter dekking der kosten en ~vollllering der bolánpn van <h!n Bond.

4JlT. .i.-De Bona ZWverdeeld worden in Proviooien;~ W~ eeue zal worden (levestigd in clk-:
Rcpul>Jiek, olken Staat en elke Kolonie -mn Zuid~~rika. •. .
, ~T. 6.-Het beetuur wordt, zoo ver doenlijk, uitgooewnd do~r middel van Wijbbesturen, Du-
trikts~stUren, Oirkelcomité8, Provinciale Bestunm en een ;centraal,Bestuur.

_~nT, 7.-H~t Centmal Btl.'ltiup- zallx-staan qit twee AJgovaart$gden van elk Prorinciaal Bestuur,
die ~ dienst zullen blijven totdát hunne J'Csp«:tievo Pro~ciale ~ren andere A.fgeyaa.rdigden in
hunnq plaats: sullen benoemen; en ieder dezer Afge,:~en ~ op elke vera-dering!an hei ~.
trsal iBostuur. één stem hebben vooz:.elk ~ van Tllf p'nd (£~)': en ellt ~eëlte van Tllf pond (.t.)
grooter dan de helft, dat door ZIJn PrOVInciaal Destant zal ztJn: gestort m de kas Tan hl't C~ntralll
BestuUr binnen twaalf maanden vóór den dag WGarop zoddanige ~ering ml zijn geopend: mil!
echte~? dat het getal der d~r. oen Afgcvaardigd9 uit. te bJ\e~lfCn 1J~~ru~ niet rueer zal bedragen dan
êên voor elke houderd-en-vijftig der gewone leden (lie tot,~Jne Pr9vm01C behooren.

1 • • \1" I

~T. S.-Het Centmul Bestuur zal beurtelings V61léMel'Cn ~ elke Pro'rincie, en. wel op eone
pll1ll~! ~ centraal ..mogelijk gelegen en door .de. ve~n~~l't! ~er aan de beart kom~nde

. Provincie aan te WlJzen; doch loopt de kCU8 dier VC1~r:l1"~Fa UIteen, dan zal het Centraal
BestuUr zelf besijssen op wcl.kc plaata in de I14n de beurt ~ende lf'rovincie het zal yerpdez:en.

AkT. 9.-Het Centraal Bestuur zal zorg dro~ vO<!i-de al~eenc bel&nge:n van den Bond en
voor'de publicatie van .een versw.g mn zijne verri~ngen, *.>awo! abi vlm ion, algcmecnen toestaud des
Bonds; zoo kort JUogclijli na den aftoóp van ellt zijner ver~eringen. . ,

AftT. IO.-De Provinciale Besturen zullen " <

(lt) zorgen' voor de invordering en, ill overleg me,_thtt Centraal Bestuur, voor de bes~
vim alle de onder hunne. zorg behoorende geiden;, •

(b) een derde VM de in hunne kas gestorte gelden .op.enden naar het Centraal Bestuur;
(c) tócvoorzigt houden over de hun ondergesc~ Besturen, CR

. (d) jaarlijbche rapporten van liunne verrigtingan opzenden aan het Centraal Bestuur, over-
eenlromstig de inBtroétien VRn dat ligCholllll>

ART. ll.-Elke Provincie zal ier rcgeliitg van hare wflrlplaamhoden cene Provinciale Constihttie
mogen vaststellen, mits de bepalingen denel ve niet in strij~ zijn met deze algemoone Co11ll:itutie.

AUT. 12.-Wegons de bijzondere nJdaar bestaande omstandigh?den.zal do Kaapkolonie eene
Provincie van den Bond mogen tmmellstellen onder den ,naam VIU!- lO Ahikaander Bond en Boêh!II-
vCl'cen~g van de Kaapkolonie." .

AUT. 13.-:-Het Centraal Bestuur ZlU nIet toostemmirig van eone meet'derheid der ProrincillIe
Besturen deee'Oonstitutie nrogen wijzigen. "

7 Stnkvaten, van 5 ('D 6 Leggers: .
7 Zes-Leggers I\ajaten- en Blanuw Dnig .luipeD, nieuw
8 Rijders, Pijpen en Okshoofden : ,
6 Half.men en Ankers .
1 Trap- en Onder Balie <\

3 Kajatenbouten Druiven Balics
I Wijnpomp, met toebebooren

Trecbters, Vlootjes, Kranen, enz., enz. .' ,
M KRjateohonten ~m~~r8 en ander Kt'ldrrg-ereedsob~p
1 Halflegger BrandewIJn-Ketel, met Slnngrn, enz. O1euY'

1~ Ballast Manden ' ,
Eena hoeveelheid Stalmest
"r~ven, Vorken, Pikken, enz., enz. . .

VOORTS: I,
!1 Kapknr op Voereu, naar den uieuwston s~l1ak

lOpen do. ,
2 Extra goede Rij- eu Trekpanrdeu

JJ 1 Paar Tuigen, en meer ands m Gocde,·eu. I

EIN D E LiIJ K :

rl'E HUUR.!
- . Het aang~naam gelegen Woonhuis, bevattknde 6 Kamers,! Keuken, Dispens en
BDlten Vertrekken, op den Hoek van Kel'k- en 11ijueveldtstraat ;ulhier, ziïl na de Ver-
kooping te Huur worden aangeboden, met of zou8er Meu!JeleD, en! dit biedt eeno schoone
gelegenheid ann diegouen die zich in dit dorp ter;woon willen vestigen. .~

Bonus zal gegetren worden, I
• ~ • ,j

VERKOOPING Ol\tl HALF Il :URE ~V.}\;f.

1833.
,

:8'& 'T H ~JRON, .AFSLA' ,\ I

ET GROOT$TE'.)li~AZIJN
VAN

'., I .

j ..J. MADEn & Co, Afslagers.
Yendu-kantoor, Stellenbosch, 27 Januarij 18~3.. . i
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