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ons een bezoek te brengen én :il'êh
eenige aangebodene koopjes ' '
en. Vergeet niet: I ,

Jie Voorraad moet Verkoeld w-orde~.'
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'VAN

BELANQRIJKË

KOSTBAAR VASTOO£D,
~dtapell, Paarden, Boerderijgereedschap, enz,

TE

PAPKUILSFONTEIN, dist. MALMESBURY, 'aer1JgetE~SCllap

In den Boedel van wijlen den heer I. 1. J. DE VILLIERS.

Dl' Executeuren in dezen Boedel zullen Publiek doen verkoopen,

OP DONDERDAG, 25 lfliRT te 10 ure v.m.,
HET YOLGENDE:

Vastgoed.-Het Halve Aandeel in twee PerceeIen grond, gemerkt
1~) en 16, met de Gebouwen er op, gelegen op het dorp Darling.

Paarden, enz.-5 Excellente ruins, 3 merries, 4 muilen, 1 mooie,
donker schimmel Ezelhengst, geschikt voor fokkerij doeleinden.

Scha pen.-665 Ooien, bezet; 500 één jarige Schapen, 290 Vette
Hamels, g'flschikt voor den Slachter.

Wijn en Vaatwerk.-16 Leggers Jongen wijn. li leggers
vrandewijn, 19 Rijders, 2 Oxhoofden, 4 Gistbalies, Perskuip. en een
Berscbcidenheid ander vaten, kranen, Emmers, enz. ,

Wagen~, Boerderijgereedschap, enz.-2 Bokwagéns, 2
Schotsche karren. 1 Waterkar, 1 Wagen op Veeren, 10penka:r op
Veeren, :2 Maai-machines (Massy en Daisy) 5 Ransomes Dubbele-voor
Pllle~en, -1- Howards Braaklands-Ploegen, 2 Rowards Drie-voor Ploegen,
ï andere Ploegen, Graven, Spit-vorken, Slijpsteen, Timmermansbank,
2 Kajaten-houtan Troggen, 2 Span Tuïgen met Zwengels en Kettings
kompleet ~ span Jukken kompleet, Sealen en gewichten, Zadels,
Toornen enz. .

Graansoorten.-550 zakken goede Zaadhaver. 300 Zakken Ex.
cellente Koren.

Eindelijk, een hoeveelheid Huisraad,

P. J. DE VILLIERS. Executeuren.
J. H. N. ROOS, Secretaris.

J. W. MOORREES Jr. & Co., Afslagers

- .

.. _ ,

-TE-

MOSSELBANKRfVfER,
Haffweg TU88clien DurbanvUIe .Jl

Klipheuvel, .o, V(oensda~, irMoa!!, a.s.;
" OM 10 UUR PRECIES'

DE HEEREX VAN DE;&
IMMBUIAN & Co. 1Jt"UUlJH,l1

gelast door oen Heer :AN
LOUBSER, die zijne plaa~ uit
hand verkocht heeft, zullen
zijne rekening op. oo,renl'feDlle.Jct4t
Plaats en datum,
koepen :-
DE ONDER VOLGENDE UVFNbE Hif

BOERDERIJGEREEOSCHAPr EN
GRANEN, 8118•• ;111. :

I. Levende Have, &la :
10 Gedresseerde Ezels.
7 Do. Paaroen (Rains).

18 Geschikte Trek-OsseD.
40 Aanteel Beesten.

260 do.. Merino Sohapen.
30 do. Bokken.
. 38 Varkens.

II. Boerderij-Gereedsch&p, als :
2 Extra Bokwagens.
1 Kapkar op' Veeren.
lOpen Kar do.
2 Waterkarren, 1

op Veeren.
2 Self-binders of Daisy & VISJJOrl:l6 :

1 Losgooier " Osborne."
2 Span Wagen Tuigen.
2 Paar Achter do.
3 Tr~k Zwengels en Kettings.
2 Drievoor Ploegen "U niv-ea!al
cn Mricander." ,

4 Dubbel·voor do. " RansOtnes."
2 Enkel-voor do " Oliver's;"
2 "do. do. " How~."
1 Ploeglands Egge. ' ,
2 Braaklands do. !

3 La.ndskribben en Bokkies.
1Water Krib. '
7 Wijn Vaten.
1 Lot Balies.
1 Weegschaal.
1 Lot Graven, Pikken, Vorken-

en wat verder tot eens boer
derij behooren. . . ,

m. Granen, als : '
50 Mudden Koren.
75 " Zaad Haver.

100,000 Ibs. Hooi.
rv. En eindelijk het ..."'•.,.".,,""

sortiment Huisraad,
werk en
een menigte andere
veel om te melden.

9 MAANDEN KREOLE'!.
KOST EN DRANK VOLOP.

JAN. H. LOUBSE,&.
Va.n der Spuy, lmmelman & GO.,

AF LAOflRS.

£8 Jr. cl Co., Afslagers.
, ;Malme8burl,

1897. ' ,

Execatenrskamer Gebouwen,
Hoek van Adderley- en WnaJs!,ra3t, K&o.psta.d.

GROOTE VERKOOPING
-VAN-

If OLD DEER PARK ESTATE."
DIT Vorstelijk Landgoed; een ware tweede" Groot Schuur," gelegen

in den hoek tussohen Duivel's Peak en Tafelberg, en ongeveer 15
minuten te voet van de Tram-lijn, za] ter Publieke Verkooping aange-
boden worden op den Stoep van de Beurs, ~

OP ZATERDAG, 27 MAART, 1897,
Te 12 Ure -des Middags, Precies

J. J~HOFMEYR & ZOON, Afslagers.

BJ:JZO_DEJRHElDBN.

lf et Landgo~d bevat Vier Peroeelen, uitmakende een compao
gpll"t'l, en groot zijnde ongeveer 123 Akkers. Een groot gedeelte is zeer
bo-clu-ijk, en er is onbeperkte gelegenheid VOOrhet Bouwen en voor de
BO\'Idenj. zoodat het eigendom niet alleen een prachtige is waarop een
"\!dllOnair met genoegen zijn Hoerenhuis oprichten, of de Bouwmeester
zij Il "Terraces en Villas" aanleggen kan, maar het biedt tevens gulden
gelegenheden aan voor den Landbouwer, ,die door middel van deszelfs
vruc h t.bareu grond en eigen Watel'.voorraad het volste voordeel
trekken kan van de onbeperkte markt die hem voor de handen ligt.
fi.JIDe kans is eenig in hare soort; en kan sioh niet meer voordoen, en
nooit zal zulk eene gelegenheid zich weer aanbieden aan den Stadsraad
of dell grootmoedigen Ingezetene, om een "Koningin Victoria's" Park
te \'l'r/eh'reu. '

Yerlof briefjes om het te bezien en verdere bijzonderheden ~p
aanzock bij de Agenten van den Eigen¥r.

W.ALKKR & J:ACOBSOHN, Solioiteurs,
St&ndatd Bank Gebouwen, Kaapstad.

20 Eerste-klas Ezels van 3 tot 6
jaren oud

'7 .Aanteel Merries, van 4 tot 7
jaren oud .

20 Extra Aanteelbeesten, melk-
, gevend en van goed ras

300 Aanteel Schapen bijzonder ge-
schikt voor den Slachter

20 Aanteel Varkens,
Boerderijgereedschap :

2 Bokwagens. 2 span tuigen, 3
span Ploegtuigen met kettings en
zwengels kompleet, lj Dubbele-voor
Ransome Ploegen, 3 Enkele
Howarde Braakploegen, Graven,
Pikken Schoffels., Manden, Mest, 1
klein Donkeykar met tuig, 1 nieuwe
Zel~inder Machine (Champion), 3
Kruiwagens, enz., enz. '

Eindelijk:
Het ~ewone Assortiment Huisraad
als, 'rafels, Stoelen, Kasten. Ledi-
kanten, en wat nog meer zal wor-
den aangeboden.

D. B. HAUBT:FLEISCR.

A.. B. DE VILLIERS &; Co., Afslagers.
Paarl, 4 Maart, 1897.

Vendu-Kantoor •
'Malillf'sbury, Feb: ] 897.

Bezigheid
gedreven. '

.n.oomi3tlwn,elQ,er, vaatwerk,
geJ'~ec:1SCI~~ll en huisraad.

,.,..,U< .. " ...." ..... , 20 beesten,
IV\1I'1l' .. n en schapen, 6 kar.

, varkeru, en een
hoeveelheid koren, rog, kaf,

~.I'!~·
65 Slachtossen !

I
I 65 Slachtossen !
I 'l'E

'~BURY,
OP OO'DBRDIG, i8 IAART, A.S.

.Malmes~ury, Ma-art, 1897.
Vu der ~PIJI lmmelmu a Co., ACslller

UIT QEHANDTE KOOP.
!'

.M:.
Ezels!

Jf£
Ezels!

, -~
'Y'



C. ;G. MAREE.
, ,'1., S. VARAIS ,& Co., Afslagers.
, -,' ,', . J ~--

,Rondgáandl ~Dd~rlÏJ!lerBenoodigd
Op (t plBaf(PtJlm!ttfofJte,in, wijk Taai.
, b08Chsl)!:url, dllt. WtnDurg, O. V.S.
, twee 1!'''I'en van I:.ensgevonden Spoor,

weg' 8/dm,. '
bel
ï'j
lev
BJ-
Ee'
mei

.Tegenover
GouC'AL

Verko~ping ! ..,
I ' , ,

- 'Groote Verkooping!!
_''''''''_

, I

'CALEDONSCHE OUDE WARME BAD~N.

~"tige BelegginglPr.e.'ige BeleggingJ

OM iE~ KOOP:
JOHAN G.'FABRIOlUS,.',"

JJemtel8. Koore &; Krige, ':.A!Bl,agera.

onde
infoi.
wore
1897
hove'

.Al
0,

enz. '

e 'ondergeteekenden, behoó~lijk gelast door de Trustees van het
Bisdom, Kaapstad, zullenipubliek verkoepen te

OALEDON
Op Zaterdag, 10' April, 1897,

_ l:ie~ Deel van het Eigendoim toegekend aan zijn Hoog Eerw. den "'\
}JiBBohop, en beter Qe.kend als de; " Oude Wa.nne 13adeo," alwaar warme
~taa.lboudende Fenteipen ?ntspripgen leverende eenige duizenden gallons

.për dag, DIt eigesdom grenst aan het alreeds beroemde
Caledon Warme Baden Sanatorium," en heeft een gezonde ren

,~hoone ligging .op een heuvel boven het dorp Caledon, 1,000 vt. boven
'oe oppervlakte der-zee. '
, De wateren van de te verkoop en Baden bevatten als hun voor-
naamste en meest kostbaar bestanddeel IJzerkoolzuurzout met een
temperatuur van 120 graden Fah. en in een hoeveelheid viermalen
,zoo'Veel als eenige bekende Baden. .
'~ Ruime en uitgestrekte gromden, hggends rondom de baden, groot
'OIllt1'6nt 30 morgen, zullen als deel ervan uitmakende verkocht worden.
" De Transport-Akten of Toekenning en Kaarten kunnen geinspek-
teerd eli onde:~ocht worden ten ~antore van de ondergeteekenden, van
1t'le QOk alle bijzonderheden kunnen verkregen worden. '
erkoopinJt 'te-béJlinnen ter~

plaa't •• preoie. 'OD1 IJ.. 'V.:ID.

MALMESBURY.
15.xI~CUI;6ur8kamB" en Voogdij- en t'teekEmd,e.

488UrafJtt. Jlaatichappij.

Raw~
]0

laanlicht Fete.
,

, . :Mnziek ,aan, het Strand.

BOl\

.... ..",,'... ,•••uKE YERKOO'PJNG
- VAN

Onderwijzeres . TE

. I, EN gecerrificeerde Onderwij-
I) zeres benoodigd VOOr een,

Derde Klas' Boeren 'School, op de
plaats Kanonberg, niet vcr van
Riebeek West. Kennis van Hol-
landsch een aanbeveling ; Muziek
noodzakelijk. Salaris £54 per jaar
en alles vrij.

Aanzoek te doen bij den onder.
geteekeude v66r' 9 April, e.k.

W. roUCHE,
Biebeek West.

I~E
he-id I

bijzon,
mon,"-] ,
H~i
dat Dok

". JJ

Ex Schip.Polylarp
,,"Tegen-v,,~goedkoopePrijzen.

HET ONTSOHEPEN·

1!i!~l)ndler,re~eek:enl:1eD'zullen pu.
. verkoo~? te ' ,

---...-,---
~-~. DEIPERS, MOORE &, (RISE, Mslagers.

I ~ ,
" ,Caledon, 10 Maart, 1897., .

a.8. ":. .
- T. C. BOTHA, Secretaris.

~se:bjesliDal[lS Vlei,
~ud!D:i Weg Station.

IK J,!'e,
den

lIopefiel,
goede bt-{
eelven, <1

een maar
konden z
behandel
'kleintje.
een ander
raa.d eea
kwelling,
hartelijk.,
mejuffvro
ho.n trou I'

&edurond.

, ,

.D.CII~pscheGouvernements Spoorwegen.

,Het Muziek-Korps van het lste Leicstershire Regiment zal spe en te St.
James van: 7 tot 9 uur n.m.

YUV~W'BRK. -, Smita v,

-'rE-

NA-UWPOORT JUNCTI~,
Bij hel Brit. 'African Hotel,

MAANDAG, ,:22 M,AART, A..S:

18 Februari, 1897. ', [n nrband met bovengenoemde op ZatEi,rda.A'.13 }hart, 1897, zullen er henevel:!8 de
.t' Gewone Treinen, Speciale Passagiers Treinen van Kaapstad naar St. Ja.mee 8Ji.

, 'Jalltbaa.i vertrekken on. 5,50 n.m. I:alt hondende alleen te Wijnberg' 6,u n.m halt
IO~lClendebi] alle Sbties, en 6.&5 n.m : halt houdende alleen te Mowbray, Rondebosch
.... Wijnberp:. , '
Speciale PassagieMI-trein8 ~~jJen VIUl Kal~baai vertrekken om 9 n.m (sneltrein), 9.10'
9,20' n.m" halt hondende bIJ tusschen-lltabes.' ,

- , V~ Simon~tad reizen met $n 6,24 n.m trein en keeren' terug van St.
per Special en TI'tl1O om 8,45 n,ID en den gewoMn Trein om 12.15 n.m.

, .. Retou:r.K~je. van alle Statiell nlle~ Is, Gd. Eerste Klas zijn of tegeD enkelen
. pn~ ala dl~ op minder te sl,aan komen; Kinderen tegen halfprijs.

, rllUagtetll tegen bovengenoemden mogen met de gewoDe Treinen reizen ver.
,lnk'klDde nn KaI\pltad om 3.25 n.m i 5.30 n.m. en 6.5 nom behalve met de 8peeia.le
.~8l1. , ' ,

r Bei4geLd van Simon8IJtadJ8, Eerste Klu; Kinderen haJlprijs beachiltbu.r met den
G'~ D_m geW-Olltl Treinen,' ,
- Voor ,,-erd~ bjisonderbeden &ieBiljetten.

C. B. ELLIOTT,
Direkteur Generaal,

OHIVERSITRIT VÁN DB WP DE
GOEDE ·HOP~.

RAADS VERKIEZING.

D(

AANf
, gel
1897, te
liefde echo
i.n den ou'

, ,0. S. GOUSSARD.
.HUYl.C-". 1897.

LEDEN der Convocatie die bij
, ; de verkiezing op 20 Maart
met tegenwoordig, kunnen zijn,
worden er aan herinnerd <lat de
" proxy'" stemmen in handen van
den Secretaris vóór den aanvang
der vergadering moeten zijn.

GEO. GILCHRIST,
Sec. van' Coavocatie,-----

Oe

AANL
bel.

onttlapen
"den 27ste

SI1fOlru!, iI
drie ma.a.n'
Gondini, t

N''QTICE:isherebygil'!miriterm,e .HERMON 'STATION .
, of Aot. :tio. ~4i().of-.1889, that

it'is,the ,intention of thiS Council a.t Uitgebreide Verkooping
.. ~~g to be held on, Tuesday VAN
t~~ ll~. day of May, ~897,at'l'O ~ ~ ..... ~ ~
~ olO<?k,Lm., to ~ and impoSe ~ ~ ~ ~ ~
u~!l.all rate&ble property in thia
DmSlon such" ~l'ate as mar be _
~med,. expedien~ for, DivisIOnal. DE ondergetooken~en hebben laat
:LOd Main 'Road purposes for th ontvangen, publiek te verkoepen
year 1897.' _' e op DINSDAG 16 MAART, te HER·
" B rd f h C MON STATION, te 10 ure precies:, y 0 er 0 t e onncil '

, G,W.BOROHEltDS ,500 Z¥ken Extra Rog
~;, " '. Secre' '. , 300 " » H~v~r

lliYÏ8ional VolÓlO1t Office' ~" 1000" "Mlelies
&bertaon, llth. ,Maroh, 1897. kans voor

, . ..;, .......__.... ... :_.--~-

, 0<
Van mi

.plant in d.
ming, mi'
HE1illAl\ r,'
in den oud
en 9 dage!
hij gerui!:,
dJ.g n be,met Il kil,
waa.rd8 va:
Psalm 68

Tevens,
hartelijk
bewezen,

, met instructies, zal de ondergeteekende op
- ' melden: datum verkoopen

, X~-Sohapen :-1300 Jonge Merino B~me1s, 50' X-psche;
lbO ~8me]~ van .4 tot 6 tanden, 50 ~boui1let ~J ""'_~~lh-'-'--'-:"""':;':'""""-';"""';~'----"""';;:'--,-

ettce .gekro.18te Shropshire talnmeNm. 1 •

SI._' Hoornvee, P~e:n enz.:-I6e,; (tOBde
""W' '~,', ' ~root~dools mm kal~~l'8 door kOIihoortl -bullen, 1~01Jonge,

Ossen, ia goede cQDdltae, 50 Vaarzen, 18 SlaCht- en Trek~ .
. KoriOOol'l) Bullen, 5 Rijpaarden, en Memes, Dé Volbioeci

Hepgst, cl St. Augus~e," , : "" . ",,',','
&Jlabteu"ni Booaten zijn bijn~ allen geteeld diJQ1'den WeIl i aeé):

beroemd voor Zijn uitmuntend ~'e-n~ hêf'fit11?!t't? ~J,~~~~
...'ft",,' I'I'~"'.he~ ¥ vee te worden ll&Dg~~en puik"

II&!!IIID .....IIU

:M'llldc:tEinDu TQits Koren
Hi;"'A:r,rPRPVAn ell, 'loa hooi

paar Stoep Danken.
,®k het gewone &'1gMIt.i~'1

,HllIlRl'l1Uld en wat' DOg .' s~~ne'nb!l)80rr
-.w:f2tt>Odlm JVorden. '

M ~CRËD,ET. ,
I -.A,.,O~,WAHL '
J. G; LOUW;
G. W. ~O'tZE.

'Secta', n:J J'U.'
!f;xeQuu,uren T.,t$metitair. "u..""In

" 2,Oonf'lblagers~,

JU.LJlES~1JRY
. . ,Publieke Sehool,

(JO.~'S'D~PARJE.EIT), _'

BUenosterl
9MaI>

I)IT Hote,l is thans overgenomen door
, den olgel1a8:r de beer C, J. v 1S I'ER

~lt:wa, en Al onder zijn persoonlijk toe-
. lIicht beetnn:rd woIden. '
, B,ES'rE HANDELS POSITIE ~

GOEDE T,U'EL: ~
,Ai de "Beste soorten Wijnen en Ur-ank
Koloniale!Dranlcen en Cigaren voor'banden.

TARIEF BILLIJK.

DC
Z'ACHT. deser.
geliefde de
dige,u onds:
zeventien d

D,

oe

O. J. VAN DER MERWE,
Eigenaar.
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De "Heer

A PPLIC.ATIES worden hjermooe
gevraagd, en sullen door den

ondergeteekende (van wien verdere
informatie te, krijgen is) ontvanlfen
worden, tot Maandag, 12 April,
1897, voor een BES'l'IERDER in
bovengenoemde K weekerij.
Applicenten, Salaris te melden.
Opgedane kennis van ·het· enten

enz. eene aanbeveling.

S. C. B. JORDAAN,
Secretaris. '

KERK EN.SC~OOIl ~
PREEKBEU1~TEN.__ I .

ZONDAG, U 1d'AAR1\ .t :97.

GrOQOOKot'k.-' Morge~ ~lll\D.da"cb,).'
A. G, I_ ScboeveM!j 'Ul'OOd! (E_uae.bJeb),
A.. (:t. l. Sc4oeveril, VáO Upingtop_ ,

Z~pllnt.-'8Mo~ ds. stévticr, •
Papendorp.-\II Morgens en ~lh'QI)da:,

J. de Deer, . I
Rmove'rstraat Kllpel.-'8Mo~~en ·... ....,.owt

ds, Roome.
DankzegginJtBdienst "oor bet vemÏeulf:Qn

b t bu's d Ifeeren. .
.Roggebaai.-'s
Ni uw Kerk, J:frlee«I?Mt,.-

en :8nvouds, 'I aut da.
Buitenlmntstntllb.a:ll, l,l<;l~obrollé .~:ljilJtfJlt4en.:,....E.en vredemaker. '8 Morgens, 10.30, co

Onse lioofdr.ecbtar, sir Henry.d~ '\ Hlte.JI, B08ma-.
is giatëren oehteud vel'!I'okkeu naar Pre- St. Ste~en .-' Mor:gens,
t)na. Dam: 008 hooggerechl,<;hQ! in volle 7 Ro~t:hoscb'~'~~en8
titlflng Is, en, ,vegens <le afwezigheid van Marchand.
rechter Maasdorp op den r:ondg:W.1,mooie- E)'Il11g.Lu tD. Kerk, i:)ttan(lt!.Ia'U!,t-'Utort~
lijk nog eeu rechter kon mi8llell,. is het 10 ure (Rollandseb),
¥enig aan te nemen dat Sif Henry, niet (Engelacb) dr. Zahn. K1Iad,erp"~k
"oar zijn bloete pleizier naar de Trans- Woensdaga.1'olld, 7'~ (:IlO.l!al\de(:h!):.
vaal 'ging, A~emeen verondEU'8telt men Groenepunt.-Hollandl!Ch..
dat me~ bern il! gecorrespoudeerd over de tl'1ó V.Dl., ~ nre '8 avond ,

h ZotWagMebool3- n.m,
tu88chen ree thank en VOHO!l7all.d, Ji4beoezer Zendmgkerk, n.o"0l!'~a~.--8,.a

in het lanil kunnen' en li het toertje aanvaardes met het doel gem, !r30 en 's'&V.onds,
om tee tracht~n een verg6lijk tussehsn Wjjnberg.-'sMor:gen,S, 10
heide partijen te bewerken. Van gansoher en '8 uondJi, 7 ore (E.n.gelscb
harte hopen wij dat het hem zal,gelukken, Suuonaatad. - '8M.orgen
hoewel de zaak zulk. een vaart. heeft 's avonds (Engel.eob), da.

Protet!tant.WJegénomen dat de taak hem een hoogst @ngel.seh), 7
moeilijke zal .blijken. Is het w;aar dat 1',oII,,'Evov'on<lluCWti~o"nlJnin~ligion," da. D.
.hij, ~JI ib de bladen bel'iéht. ni-et in-
stemt met' de steLlingeq door rechter
Ko~ in de Brown-zaak, uiteell8ezet, aan
d~ll i{nderen kan t zoJl h.jj,li~~ k,?-nn&!l,mee-
ne~ dat ook de 'Votk!l1:al!il'een:m'lIlffagheeft
~an dool' m6t hai.l!-over-kopeche haast
eea wet door te drijven, den rechters een
d~clal'atie afdwingende die zelfs diegenen
hunner die niet met rechter Kot1/;é in-
stemmen als vernederend zouden kunnen
beschouwen. Hij sou dus de Q.ouding
.kunnen aannemen van een vriend die
meent dat er ~ beide kanten fouten
zljn bligaan en men dus van weerskanten
wat dient toe te, .geven ill. het belang' des
.vredes en des lands. Ongelukkig heeft
de yolkl!raad positieve orders aan den
president gegeven om de laatst 'gepas-
seeede wet met'de meesté beslistheid ten
uitvoer te brengen. Ware de raad nog
vergaderd, dan zon hij de zaak opnieuw
kunnen overwegen en een weinig rekke-
lijkheid aan de wet geven, waardoor sir
Hency's streven g1'ootendeels zou be-
vorderd worden. Nu de raad tot Mei ver-
daagd staat is 't geval moeïelijke.r. Maar
president Kruger's invloed is zoo groo,t
dat hij wt'll op ~eb Zbil durven nemen een
weinig water in de raads-instweti.1l8 te
doen-vool'al indien ruj het advies van
zoo algemeen gtlrespecteerd een man als
o~lZe hoofdrechter ter zijner rechtvaar-
diging kon &all.voeren.

Twee knappe A.&1kaners !
Die wil -weten hoe trenrig de heer

Rh:odes is g6va.reO" bij zijn twee
" .Duteh " pal'lemenUileden, die )}ij-
volgens lt algemeen, vermoeden-naar
Londen Het, overkomen om .hem las te
praten voor 'de coInm:i8iJie van onderzoek;
leze het rapport vau' het verhoor der
heeren Lonw en Venter a18 gedrukt in
de Cape Times van Donderdag. Wje had
gedacll! dat de gladde Tóm en vooral
de ,~elbespraakte Marthinus zich zoo
gauw en zoo netjes zouden vá8tpraten!
~taa:lde de Char.tere(} Company bun
re:itlkoe~n, dan heeft zij bilHjke aan-
spraak op terngbetaliug ; want zelfs Olive
~~en nieu.w boek zal den geéhar-
ten1eu'heeren l1;i~L.zoo veel kS11l1.3itdoen
ala .het, getulgE!nill dezer tWee k1i8.PJ>e
Afrik:aileril. - '.t Herinnert 'Otll! aan den
man die> 'u.itging om te m09rdtm, maar

vel·wa'Ch·.·.1 het triet' -verder' bracht aan ·,zelfmoord.
En. nu getden de' ~de heel'e,n iti Enge-
land- ale" fuir spe~e~ "TIln de tntel-

" Dntcll Afcrjkm-ders f'" Welk
kompl;iment VOOr ~t1ï1r¥Q:lkI, Zou de

Afrikaner, Bond, dill' ;h~~~'8pepi1llll gaat
~pudie.eren, niet t~en hen h actie voor
nationale schadevergoeding ktinn.en in-
tin-lien ?- -

Rawsonville, Goudini,
10.Maart, 1897. -P. J. B08lU~ ~ ZOON; A1i·S'LAG_!!iRS.

22l{aar:t-ltqi_~l'jel, '<ler kOlS~barectl, meube
lel\, paardeIl, kaeicp1 eiul I ens. .' . ,

)<RED. W'I::t.LMO'J', .All' LAGER
11 Haart-WohellfouUllu, nabfj: Oroot,fontein.

• l.t.tiDn, IICluipeu, 'bc;ll::kc!l, engine, karren en tuigen,
paardC!l,l!ICllbeléu, anz:, em.
J. W. :MOORREJllS JÁ, 4t CQ" AFSLA(1)!:C-S.
J 6 MMrt-l4rt.eboest:f'oDl.eIll •.l(81mdbllr!', leven-

de lul'0; boctderljgerw.!echal', 'enz, ' .
17Mlwi-Te ~n\VenraJJe', Achter R1cheek~k~

teel, levende lt,ne CD bo<m)eriJ)ettie4ee~n.
1U M~-ZomClSveld, Kalme:!llury, v~telllliosse

~re:n.. .
2{ Maart.-Olifantak<:>p, nahij Bl'uwb:Jo-g, KaAp.

lObe aJ'de,.linjf, le.euds bave, boerderijgerec.:18chap,
hui~, enz,

2J Mtárt-.Paj)knilJ;tolltelo, distrikt lIIalnU!i!bu
ko8t,bU,r, Vl\8tgooc;l, llêbapoo, pa.~rdeD, hnr, ....l~rii~".
reedsehap, ene,
27 )[aatL-)(almesbll17, vastgoed. Fetziken
29 ltlWt'-ltiebeek West, k08tbA:.>r vastginJ. Abrikozen
lI<J Ha...n-.Rit)bee.kuiU;t~l, buJamad, l-Aaode....ijn, l'atoat&s.

wi~n, coa. . 1'10011011
B. DB VfLli.l.ER8, AFS.Il.A:GEll. ' . Boenen

17 Maart-K:rabfotltein, 11&.110'01',purdeD, ezels, Kalvers ..
bokken, graan. buis:raád;cn.. ,

JOHN E. DUOG.AN, Alo'SLAOER.
11 )(aart-1'ijgerpQOrt (llrif¥.own), .u!gIX'<I en

.oe, •

SOMERSET STRAN)).,

TE KOOP GEVRAAGU

1-1"EN eigendom: moet groot en
..J gesch ikt zij Q Voor een bezig-

heid (winkel). Doe aanzoek met
b~zonderheden en prij bij" Koop.
mon," Kantoor van dit Blad ..

BEKENDMAKING .:
HET Publiek van Hope-field en omstre-

ken wordt, hiermede bekend gemaakt
dat Dokter L . F', Biecaed zich alb ier- in de
~eneeskunde heeft gevestigd in plt\ats van
Wijleu Doeter Fraenksl, al ook dat hij de
pralrtijk te Kli-pfontein (plaats VaJl den
Heer Philip Melek)' zal vOQl'betten al-
waar hij op eiken Zaterda~ gaan nl om
Patienten te ontlnoeten.

DANKBETUIGING~
.1'7Uaart-M088clbanUi ,ier, .Dmrba~':'~il~e'1."L:,:::ql'-d~ri~~ijdd;l:';·tig:..

de IuIvo. I}oerderijgere::<lscbap,graan, enz., .
l~l\!aarf-Jon"-er8boek, RlebeekkQS~l,. le..ende

ba'l'é, boerder~jgereedlJC.bap, enz. . ,
18 )(aart-)(.eJm~bur.y; 605vette slaebto!!lell'.
2-1MMrt-Uitvlng'; l'lW'CIcnberg, Ierende lulfe,

buisraad, boel't!c:ri)g!llced·ehap, 'Aatwerk, elia.
23 Mu.rt-Ronclebot!<:lljesoorll'; :Koebcrg, levende

IuIle, meubelen, boerderij~,~)ap, en••.
PAUL D. Ch'UVEB, AFSLAGER.

, 11 )(1laI't-SteileQ~ ~·klas handelspiek,
op bet dorp, en een s_tdk grond_bij bet ~jon.

1 April-Vlottenbllflr, St-e1lcn~b, '&IItgooo,
bul raad, boerderljg:e~hap, !weiéo, ~o,
ens., em. ./ ...... I ,

.A. B. DE VlLU,gltSck Co, AFSI,AGEBS.
lij )(aart.-Te Paarl,' U erven iu bet dorp gelegen
11 }i(aart-Te; l5anddtitt,_ WaIlingWo, ezel!!, bees-

ten, 8Cbapen, QQerderi~bap en huitlT'Ud.
l'.'J. OOSlfX:N' ... ZOON, AFSLAGER.

29 Jtaart-St.elleabo!!cb, .. ate en \98IIe goederen.
J. S.. llARA.IS" 00 • .A1I'SLA:G.£RS.

16 lfaart.-Hermau statie, lP,'1I&l1.
18~K1&pmnlaW!e" iOOr~ Hantam

paatdeu. ' ,
23 .IIlart-P_rl Diaman t, 1..., goedet'im IPOIlb

Itoerderijge:reed8ctiap, leTend~ hay-e, jWl&D, WijD,~ .
s: G. li. T_lil?jBES, AJ;'SLAGElt.

17 )(aari--.Te, Van d!'f Wat'8 knal, nabij StormS-
,lei, kOl€bue -vee- eD., _iplaat1J,. Ie,e,»dé ha!e,
boerder~jp.reedlf$!haj)·eIlfb1l.i~: '
D1UfPJl.R8, )fooM ~ KBIG~, .AFSLAGERS.
27 .Maatt-Caledon.. kpetbur'vutgoed. •
21 )(aal't-Ca!edoQ, ea.~klaI ~aar<.léa-en..eulil,
10 J.pril-Cafedon, ko.tllUr T!l8tgocd, namelijk

"dl! ~ IVlII'me t.ieu." ..: - : .' -
, HApr'il-Vi~~~ .a.te-.eu.l~~.

lfl en 1'7ÁprJ1-ruet~, dlatnkt~, yute
'enloeee-goed_n, gróot.[éC ~,~. ~,I!IU ..o ,

J. J. HOH.BilI. • ZOQ-N .A.FItUGlUlS •. "
ill .' PWI, t"t:.eu')~.

IK geef hierbij mijn dank te kennen a.a:n
den jongen dr. L. 1<'. Biccsrd van

H<>pefleld voor zijn geneeskundige hulp en
goede behandeling aan mijn loon en mij,
zeIven, daar wij zllk]l:etende waren bijna!
een maand lang met onze oogen en niets
konden zien, en den tweeden dag na zijne
behandeling 11\8 ik mijne couranten en. het.
kleintje speelde rond. lie W&B te voren bij
een ander dr. maar vond geen haat; dus ik!
nad ee.ig een, znkltelende aan die zware
kweHing, naar hem. Ook breng ik mijnl
harteli'jken danie toe a&n den eerwaarde en i
mejWfvrouw NeethJiqg van Hopefield v-oor
hun trouwe zorg en ~lIlp aan ons bewezen
~Dl'tlnde den tijd onder drs. hulp,

J. J. TEUB-ES.
Smits Vallei, Achter Piketlleri'.

DOODBERICHT.

AAN familie en vrienden wordt beleend
gemaakt dat op den 26stcn Februari,

189i, te Bredasdorp overleden is mijn ge.
liefde echtgenoot, WILIdlM JOHAl'I'Nas Lotrw"
in den ouderdom van 35 jaren,

M. C. LOUW, geb., dil Toit

DOODBERICHT. "

AA..'f bloedverwanten en vriënden wol'dt
bekend gemaakt dat onw.lapen il,

ontslepen ID den Heer op den ..volld -vall
den 27steo, Februsei, .H.»NlIRLK FJlIDJllJ((
811110:>;11:1, in den ouderdom vall 44 janul"en
drie maanden.
Gondmi, 8 ~rt, 1897.

DOODBERIO'HT.
y,.o mijoe z:ijde weggerukt. en overge-

plant In de plaats zijner' eeu.wige bestem-
mlog, miJn nooit te vergat n echtgenoot
HPKIIHl', DEHP£R8 Vl.\!!' DER. WUTlu:azilll'
Jrl den ouderdom VlI-.n4G 'jaren 5" -tnaanden
eo 9 dagen, aan de IlIlIIlig' k:ánk.er, w84J,'&&n
hiJ g-eruimen tijd snkkelde, doch slecbt.. H,
dagen bedlegerig was, en mij nalaiende
met J I killderen, waarv.an de mees~n de
waa.n1e van een vader niet weten te beseften.
PBIllm 68 6.

Tevens worden betrekkingen e.n vne.nden
hartelijk bedankt voor de bulp aan
bewezen

De bedroefde weduwe
H. D. v. D. WESTB.U1ZQ,

geb. lGtsbo.ff.
HbeuUlIterbo,;cbrug, Moorreesburg. '

9 Maart, 1897.

DOODBERIOHT/
ZACHT en zalig ont.slapeu,O'p de~ ,3dQIl
~ dezer, aan de K..oorta,. Ql;JS8c ~r

gcltefde derde. docbter, F&lD.o., Di<Wit jeug.
dtEen ouderilom v n 14 jaar Jl DUUlni'len ~li
zeveotlen dagen.

De bedroefde Ouders.
CHRISTFRlED W.ElCH,
M. WElCH, Geb. LUTZ.

Kf)mm'~Ya.gcl ,

iden rt 1 7.

ZACHT ontslapen op
de Wed. O. G. M.Atu;l!
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derwijzen in zelfbeheer. Zu die een bepaald
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