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,T. R. WHITTON. PUBLIEKE VERKOOPING.

r.,.,
r.RUTTER,

.
DE olld"l'gl'teekcnden zullen voor rekening van den heer J. P. FODcm; •

rau Bloemfontein, op

DONDERDAG, 21 APRIL, 1898,
TE

Klapmuts 8tati~....
P:_TI3LIEK TE KOOP 'AANBIEDEN,

~I) Pl'ildltige Gedresseerde Paarden, Ruins.
Ol "lIerries.-

,)

il -klen ..April een
, '11 ruin Paard omt
c en pilar merken op de
J!'. Zij bij wien het
I gl'Jieveu kerin~ te
ell te vermelden aan

fiB.lr
ID-AFRIKAANS<; .... :
iliIJKE MAILDInST

VERKOOPINGPUBLI EKE
TE

TL EMAIL " M-aawoh&PPII ---_._---
DE ilcH l'lr:n;l, J. PH;~A.-I.·Rhooft de ondergeteekenden ande rmas

:.c"I.I,t orn 0l'

Woensdag, den 20sten April, e.k..
Lït hunne Vendukraal, publiek te verkoopen,

40Ee.l.stekla.s.e Paarden (Ruins en Merries).
30 ,. Jonge Ezela~

u I'a;'rrl, n zijn m('('~t a~lcn gett..>eld bij~~ ~~~en ~ES8!'1, OOSTJlUY;
':\cn IJ, I'JJ~~I' III het distrikt Colesberg. ZIJ zIJn in UItmuntende C~?
Cit' t n ZIIII"II z,'h'r de beste troep zijn. die dit. jaar ten verkoop zIJn
a.~:.:, I,,,tkll. Let op den naam.

,J, \V. ~lOOHREES &
P. J. PIENAAR.

CO., Jun., Afslagers.
.rXON LXJ~
LIJ KR MA11DIEXST

00MBOOTl1.UTSClW'!'U
!S~PE_KT1.J =;2 -'

Ytndll Kuutoor Malmesburv, .,,'
:1 ~!aart, 1808 .

BELANGRIJKE VERKOOPING

'~I, 9 April, 1898.
r .

-;

~ .\. ,,-;l . 'h'



40 Eersteklas
10 Do.
10 Do.

_!!L
Ruin Paarden.
do. Roadsters.
Ezels.

KLAPMUTS STATIE.

I.-AN.taUA.

. De Paarden eu Ezels zijn heter dan zijn vorige, waaronder verscheidene
'e~le paren van (I; hauden hoog, allen van ~d ~IlS sijn, De Ro~~terI
sijn getrokhn uit Gambetta en Xapoleon i ZIJ srjn ID goede conditie en
g~hikt voor dadelijk gebruik.

A. B. De Villiers & Co. Afslagers.,
Paarl. 12 A~)ril, lA98.

)
VERLEDEN, op Zqndlt8~¥ n

\ lOden dezer, ODzege'iefcW,acltl',
de beer WILL1U,STSPRA.NU81(A.~ná~.
Klein DrakeD8&ein. iD deu riJl*0' 'óilllder·
dom Till 9' jaren en 1) :naaD~; '''ep
betreard.' , . .

Uit nalUD d~r leDmenlijke ~dereD.
Klein DrablllMeiD, ;
Purl, li April, 1898.

JJ£..
PUBLIEKE

~

VERKOOPING
ZACHT ID ~ &e,N ont.pen o.p

Goeden VriJdaI, in deo ouderdom
VIUl 70 }aren. OOie teederrellefd@ Vader,
JA.I[OBU8~PIBTBR DB WBT na ,8ItO Jaq.
durig en llmartvol liJ'den. GeaDt 182 : ...

LOURENS eo ANN A. I)!I WET.
Goodinl;. 1~April, 1898.

TEN DORPE

1VIC»C»rlPee_b.......lP.,
OP

29!i;tcn
BELETTING.

VRIJDAO, den APRIL, 1898. WIJ de ondergeteekendBn·geven
kennilr, dat alle overtreding

op lie plaatson Nooitge~aOht, alia'
Gydoe, en ElandafontelDI' zQ.()als
jachten met Geweer of. Bouden.
ten strengste verboden lIJ. - 'Benig
persoon, - die bovengemelde ~ over-
treding doet, zal met de Ult.ate
stn!ng beid der wet vervolgd "orden.

CHAREL HUOO ..
CHRISTOFFEL HUGO.

Ceres, 11 April, 1899.

DE heer J. 1'. A. Lochner, de welbekendo handelaar beeft de onder-
geteekenden gelast, op bovengemelde plaats en datum publiek te

verkoepen ;-
30 EERSTEKLAS EZELS, :3 jaar oud; groot. extra goed

geteeld, iu oxc ellente conditie, geschikt voor dadelijk gebruik.
16 UITMUNTENDE PAARDEN, waaronder 4 PAAR

RUINS, :! jaIl' UIIJ en ~ paar mn-ries ;! Jaar oud, allen in goede conditie
en gewaarborgd als good gcteeili.
, 1 Bij uitstek góschikte SOHIET·P AARD.

Boerderljgereed..chap: als

Wagen.tuigen, Ploeg-tuigen, Eggen, Z wingels en Kettings, en wat
nog verder zal aangeboden worden.

Let Wel! De laatste twee troepen Ezels eo Paarden door
den heer Lochncr opgebracht, zijn geneagsaam waarborg dat niemand
teleurgesteld zal weten met bovengemelde dieren-zij zijn alleo voor
kontant uitgekocht in het Onderveld door

KENNISGEVING.

DE heer JlCOBUS SMIT, van Mill&-
-houdfontein, Saldanhabaai, geeft

kennis dat geen jagen met Geweer
of Hond op zijne plaats zal toege-
laten worden, en dat alle overtreders
na deze Kennisgeving naar rechten
sullen vervolgd worden. .
In geen geval zal jacbt gezel.

schappen zonder uitnodiging too.
gelaten worden,

J. T. A. LOCHNER.
Let op den NaaID.!

Van der Spuy, Immelman & Co., Afslagers,

MONSTER
ONGERESERVEER OE y'ENDUTIE

MARK'l'PRIJZEN.----U.AP8TAD.

40 Eersteklasse Ezels, van
3 tot Eljaar,

o Eersteklasse Gedresseerde
Paarden.

VAN

lleediJgstotreD, Iersthe LlueD, Bllsrlld, eu. Il Aprill ....
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o O,JIo 0 JO
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o a.n
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"ppeleQ ...
Boter
ltOOI
I""den .
lieren .
Boenden
Vijgen .
GaoleD .
D.'uI",,, .
DIeD
.\a"I"PI~1en
Patat .
P~n .
K .. ..,l'ereu
Tamati.
W .... Iem_ ...
Oua... ...
LemOeDeO
~
ZuurmmoeneJl

[JF. ondergeteekende, begunstigd met
lastgeving van den heer P. J.

MI'RPtlY. AgeDt voor dil Vervaardiger!!,
die pa.. in de Kolonie. is gearriveenl met
een Litgezochte ll<JzaD<lillg KI..eding.
stoffen.Iersche Linnen I!'lu.,oorspronkelijk
besteu«] voor Johannesburg, doch onder-
weg h..rroepen wet orders om plies per
pnlJli .. ko opveili"g op te ruimen, zal per
vend Q lie ver koepen te

Op Dinsdag, lU .\ pril,

ZULLE.\" upgl'llIcldl' Ezel", waar-
otul.-r k lcurspunnen zijn, pub.

liek verkocht worden te
KLAPMUTS STATIE.
Daar zij Koloniale Ezels zijn eo

door den ondergeteekende persoon-
lijk ingekocht, kunnen zij der aan-
dacht aanbevolen wordeo.

II. H. DE KOCK.
J. S. Marais & 00" Afslagers.

BENOuDIUU.

MA.LMESBURY,
OP

DISSD.\G, 19 APRIL, 18H8.
Beginnende Wil 10 are v.m. en 7 DIe n.m.

zonder de Minste Heserve.

.mvw. JUUT.
K..eeperea
AppeWIl
Peema ...
Dla
UJdappeIeD
1_,,*... •..
W'aterletDoonell ...
Patatu .
DluI'n!II .
iInWbOOI

o 0 lO
o 1 0
o 1. 7
o ••
o • 0
o 1 7
o 0 7
o • II
o 1 8
o I 8

Ongeveer Drie TONNEN DRA.PERIEN,
I~R8CHE LINNEN, enz.. te weteo:

Iersche Linnen Damasten, Tafel Lionen,
Tafel Hervatten, Long Cloths, CallCOCll,
Bedde Urmen-goed, Houinglfrll&t Hand.
doeken, ChrisU.,'s Tnrk.cbe Handdoeken,
Bedde-dekens Dubbel eu Enlcel, Spreien,
Toilet Kleeden, Satijn Dama.ten Dekens,
Bedhangsel Kleeden. Tapistêrie Spr'\'ien,
'I'aplsterle Dekens, Geborduurde Tafel
Kle..den, Iersehe Linnen Kamenloek, Zak.
doeken, Dames eo Hseren Iersche Linnen
Kamerdoeken (pzoomd), Dames Dresgoe-
deren, Dames en Heeren ZiI"eren belegde
Zijdeo' Zambntelen en Zonne-Schermen.
Dames Iersehe Lion.o, HIUldgewerkte
Ouderkleeding Stukken, Iersehe Kanten
Gordijnen, Kombaarl!4!n, Stnk:<loed,
lersebe en Schotsche Tweeds, SeJogea,
\voJ'llteds, Beavera Vloon.., Meltona,
Hopeacka (Tweed!!).
Alsmede een Kleine Bezending Y&D

JOHN WAl NS vermaanle Shemeld
Messengoed van _r goede kWAliteit. LET
OP. De Afslager verzoekt speciaal de
aandacht te bepalen op de Dames Hand-
gewerkte Oilder KIlledingstokken en
Iersohe Linnen Stuk-Goederen.

De goederen zulleo ter beaichtiging zijn
op ZATERDAG, den l6deo en MAAN.
DAG, den ll:Sden AARIL, ten 10 ore v,m.
en 7 oren.m.

De raad van den Afablger aan alleo !_
Verloor niet deze bona tide VerkoopiuI
van waarlijk Uitgeoochte Goederen, lODder
twijfel de beste dit! &I:Ulgebodeo &!Jo
geworden door Af.lagen in de Kolonie.

EE~ onderwijzer voor de derde-
klas Gou vornemeut School

te Moshesh's Ford, distrikt Barkly
, Oost.

De applicant moet in staat wezen
onderwijl! te gJven in Hollandacb
zoowel á1s in Engelscb, als ook in
muziek, indien mogelijk.

Salaril$ £30 per jaar met vrije
kost en ihwoning, en de Gouverne-
menta toelage.

Applicaties met getuigschriften
en van. lidmaatschap der Ned.
Geref. Kerk, zullen worden inge-
wacht door den ondergeteekende
tot den "den Mei, 1!:!!)8.

Een ongehuwd persoon zal de
voorkeur hebben. Werkzaamheden
te beginnen dadelijk na overeen-
komst. '

; B. J. PARSONS,
Sec. Sch. Com.

Mosheshrs Ford,
Barkly Oost, 4 April 18V8,

VOOR DB

AlgelDeene Z1eKtan. ..

AfdeeUngsraad, Barkly' Oost.
I _

K~NNISGEVING.
i

Scnutverkooplng, Vergeet Niet, 19 April, 1893.
V_U DBR SPUY. Illl(BLIIAN & Co •.

AFSLAG.U.TJO: wo~,lt'u verkocht uit" The Caves"
Schu~ np ;}UAprit, J ~~tli, indien niet

vroe.~er gelost :-1 Hamel. rechteroor
zwaluwst:lóirt; linkeroor wink ..Jhaak van
achter, halfmaan van voor; lOoi. rechter-
oor stip, 'halfmaan achter en voor, en
reeb t..roon zwal nwstaart.

; T, .1. STEEXEKAMP,
Schutmeester,

HoofJ Onderwijzer
1BENOODIGD,

Afdeeling~raad Kantoor,
Barkly post. i April, l~~l:!.

----~--
Di1isio~al Conneil) Barkly East.

i NOTICE.
; Pound Sale.
; --'1'0 be ,*ld out ol the Pound at .. The

Cavl!s." on the 30th April. 1898. if
Dot previ~usly released :-1 Hamel, right
ear swallo",tail, left ear square behind; 1
Ewe, left ljar ,lip. halfmoon behind< aDd
front, righ~,earswallowtail.

. T. J. STEENEKAMP,
PoudlDlllier.

OIBae,
·7 April, 1898.

IIIIIS hbUek, Sc.ool te Dtljosaph&t, dllt.
PAARL.

APPLICATIS met getWgachrif.
ten van belr ...aamheid en sede-

lijk gedrag, zullen ingewacht wor.
den door den ondergeteekende tot

leerlingen) en tuingrond.
kiDg te begiDnen in J ali.

F. J. 1IUGO, p.zOOlt.
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,,1tOOTE eehadevergoeding ia
J onlangs vel kregen in het

r"",nn,,'n,Q Magistraatshof te Willow-
door den ondergeteekeude, rij-
en kar- mnker te Uniondale,

'tejl~n'eIl zeker Konensburg, een
handelende in struisvederen

voor het valschelijk ge-
rnakeu van zijn naam bij bet

··fl&nbl.ochm en verkoepen van karren,
dat die door deu

~1lfli!'rllt!te.Jkende waren vervaard~d
Bot publiek wordt vriendelijk

ver:t.Ocht hierop to letten, en in de
toekomst, zal op alle karren door

. rvaardigd mijn naatn op bet
.'._.,,;"\.""'. van het kistje of op de zit-

plaats gedrukt worden. Alle karren
of 1'ijtlligen zullen worden gewaar-
borgd in elk deel van Zuid Afrika
goed to zullen bouden.

D. W. VAUGHA.N,
Rijtuig- en Karm&k~r,

Uniondale,

Waursoh liW: ng.

JACIITE~ met gewppr of honden
op d·J plaatsen Zwartfoutein,

Bon ESpOrllDCC, ~latjesfontein CD
W aterboers kraal, wordt ten strengste
verboden; ook zal daartoe geon ver-
lof worden uitgereikt.

Overtreders zullen volgens wet
worden behandeld.

J. H. ;'.IEETULING,
C. Nl<an'HLI~G.

Hopefield, ï April 1898.

McGIVERN & HENRY
. Hebben pa~ eenige monster ont-

schepingen .. ' ..... - - "GOED EREN GELIF.VE TE LETTEN OP ONS NIUEW EN E£.NIG A.DR"·,; '.

x..:~tO~.X»f!I e:a.:.~·:c:::;,··
Ontpakt, en verwonen n.u waarde . 40 BURGSTRAAT. KAAPS'rAJ).. v ;:"~.,t.,."'>.

zonder precedent m . ..

Maakt geene omheiniri~
Voor gij de Page Draadheining gez18lI h!b~

t,,,,,l' .

Nieuwe Blouses
Nieuwe Costuums
Nieuwe lHodearti kelen
Nieuwe Dresstofleu en

Zijden
'Nieuwe Mantels en

Raatjes
Nieu we Corsetten en
, Ou.lcrklceding

Nieuwo Kousenwaur
CLl iIundschoenen

Nieuwe- Kombaursen
eu Flanellen

.Nieuwe Beddespreien

•

L"

ll1e soortOll Huis DraperieJL

W Bezie ons monster voorraad
Wint~r Dros Materialen, en geef een
proef-order aan onze nieuwe Dres-
maakster.

Wij waarborgen satisfactie.

"/JunPlein en Spin Straten,
KAAPSTAD.

Te Koop Gevraagd.

EEN E Algemeene Handelaars
Bezigheid in de Buitenwijken,

.vereenigd, indien mogelijk, met
Hotol of Bottel Stoor.
Doe aanzoek bij A.B., dit kantoor

-------------
Onderwijzer

BENOODIGD,
Voor de gesubsidieerde school
te Goedgevonden dist. Pot-

chefstroom. ZAR .
.

SALARI~, do inkomsten der
school, gewaarborgd op min-

8lien~ £ l·j pCI' maand, met vrije
wouing.

Appbcat-ies zullen door den on-
dergt>téekendc ingewacht worden
tot den 1 ::rtlen J UDI.

ApplicllDteD moeten in bezit zijn
van 111l1~klasse Ouderwijzers acte
Z.A.l{, uf O. V.H., of K.K. Geen
aanvallillg'S examen af te leggen .

.M. L. FICK,
. V.D.M.

Potchefstroom,
A pril ;j, I t)\jd.
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LINO, Pu.A'I'......
nBLJI a TOBW.., .,.
,ftttecl ~~ ....
)rta.~~
p licatiOll lo . .

1IA.1UOBJUIII.

oJW •• "·V' .... . .' ,,,.>/
. • • C~JI. a.o. r: . ;,"

lIBERALE BlDII ,;
,ra "el Bronnen)',. ~~.'.~

•\ Á R Geneesmiddel' :.'.~
rmatiek, Jicht, ~
, X euralgia, sciatica, .
It, en alle lIOOl'téQ "
I, Lever en Huid ".
lt tg een spoorweg ZOeiI .. ,
Tl uit Kaapstad; 2
is van Spoorweg Sta,; "
.e Hotels en Logiee-.
1zend. Termen zeer
Zwem-bad. De oat-
et bronwater op aan.
aden
G. TOUCHEB.

Eige ...... -.

ES HUIS.
:-; I'D anderen, die
West aandoen of be.'
zullen bij den onder-·
1 aangenaam verblijf,
n Karren voor ver.·
r billijke termen. heb-
.ch adres: cl Du TOIl."

J. DU TOIT.
Riebeek West.

OODIGl1,
, t'n fatsoenlijke' Jon.
Assistent in een Win-
zoek met opgaaf VaIl
alaris verwacht; met

llGGO & CO.
April 189~.

~I .
FRIKAANSCri ..•
KE }lAILDIENST
MAIL" MaatschappIJ

ten dezer Lijn .erinkbD
"tod uaar Londen om elia
"g, ta 40 IlUI' n.m., lIIMI
nouth, t..t Bid HeJeaa -
I;endo op de bepulde .. ,

, ,\,TI.E, Ka"l. RUDllL.
.I-TU;, Kal,l, TlU.v~.

r EngeIud, lla LuPou
I:':,K"l l lf.\U5HALL, omtrent

,{ I 'assage veJ'VoogI! m_
"'lllt'U van ds C.ASTlJl:
:.-\TSCHAPPlJ, (Bp1d).

:>NL"JH
KI~ MAILDIENST

JiOOTllUTSOWPU
PE_RTt.

der llaet.oh"pl!~
I Kupeta4 11Ml' .

den lUldereD WoeD8dl«-
.der unlegade
ENGELAND,

(Twin Screw ;;~ .. ltIlnroLlJlf
, " I.lIPt •. 'Ii~&IoM

~S VOOR KNG:lL£l(D.
J, Kapt. 8YLVlISTU. ~

I LHHtP, omtrent l Mei.
iatschappij's moo,ie Stoom
HA~{PTON verlaten 'JOGI'
tt na. de aankom3' \'aD
ohm.
,R TJESnaarENG ELAND
.ij .Maanden, WOrdeD uite--
nuindering van lOperoeat
P""'R&~eprij8. -'-8
,Ho TJES naar HA y ___..

..orden uitgereikl 'JOGI' .-)rie Maanden per_ U~

.tschappij StoomJ,o°tA".
Passage doe maD ....soek
VlUl de UIlion StoaaaIIoI*
derley.traM

..~ ,
I
\

• ·1JJI!l'IIlIl«::U No TUIL

.<I)u,hcaU· den boedel ..... ....w__ .
T,,,,~ .

ItOElla Ill' co. ~ ILunulW IM 00.

Ad.... Bl1cbanaD d_....-k_1IDUe
ad)<IJu.iie:qn deu boedel ..... ft~.
T""I'IfUIL

. !IClLEOll N. CAJlBT&lIlI " co.
Ad Cloole deed...-It om fInaIe..tjD-

dicatie _ boedel ..... YWWe8Ider.
T~

.u1U.&Y "'" IUU ..
Advobat Aabbaiaham deed uuoek • ,.....

n.",neel _is op een ~ _
.e'>-" 1.. _ .£190 op rtltuina lIetIaId.
T<.><!PIdaU.

Kei.<'~ WBlIIIIIU.JRa "" .. T.... U ID
dDo.

AdTObdCJ.e .... lI&JISOIIk _ ~'·rhu.J
«,nUll _ £263 1"- '.HaCIe _.. op een
verh-md.
T,~

IIOIWJI!L zou 11•• --.uf .

Aoi .... i cbe deed ~0111 pro.....
• unnis op een pro_ voor £176 aMt .......
TotpatMD.

DE .-J:1I8TIIII ... -.oW'll.
.-\,IYOba& Bbeil CIeed aaaWeIr __ .....

.erweerder relaaieDde een abebDiDt _ a..
bo ..lel te gev_ ea de komns CIeHr app_tie
te I,..talen .
Toep!tuD.

I(flCH ti,. JACOBS.
:\d-robat Boehaoan deed...-It 0lIl pron-

Iloneet voDDia voor £143, "-baJdiad op ..Iter
.'I1.ndom lUllen met reate.
Toegwilwl.

ILLIKWIDE BOL.

la PE i N. • A£COliE ••

I rp ,.."._It van advokaat Maake". bleef den
=k overstaan "'t ~Hei. J

~- LOOAN & co. rl. IUYNEIL

i lp venoU "&Il advokaat Buchaaan werd
\Vouru. .1[~1'en voor de IlÓm V&D £126 1& IOd,
..noebnJdisd voor goedetb verkocht er le-
I.-·..rd.

AL rscm t, rI, BIWDIE.

op ver~ van ad ..okaat CJ.e werd YoIUlia
gel!'even voor £21; 7. U ... oor goederea -rerkocIai
el>pleverd en geld geleend.

)II(llt~O~ t"t. H08K"ING.

Yonnia werd ge~enn, op veraoek V1UI advo-
kaat CIOI!8, vo"r £50, lijnde bedrag ..... ...,.-
t;,._'1'f in verband met den verltoop V&D seker
I,geadom.
BRITI$B AlID TK.\S~\·AAL Y'SANTUL co. ti,. THE

!!OCTH Al'KICAS SALTPETIlZ-YIELDS.

Advokaat -"[ol!.eno deed aan_It om voaru.
TOor.rente op een som van £2,UOO en "oor juris·
dictie over zeker eigendom.
Toegestaan.

KI)8S t-a. DC RR.

Op ve..-k van advokaat Molteno werd ,!,OD-
ms gegeYell vr..>r .t::! 148. 5<1., vel'BGhuldigde
balans op een b.·drag no £3.'>4 58.

UA}I EK rs. liLA\CKESBERG.

Op ver_It rau advokaat Bucbanaa weri
-oanis iegeven 'oor il 72 U •. Id., voor goederen
rerkocbt en geleverd.

YA' I AI.I:'W'ES "'"If. PA.sOY.

Advokaat Bucbanau vr ....g vonnis voor de
som van £71~'. koopschat van zeker eigendom,
[net rente telen lj pcr~ut.
Toegestaan

WALKER ()I. i K.t'TEHi; f:XECCTl!ru.

Advokaat In ne- tJ.C deed aanzoek om ..oDDÏa
voor £3'!8 1301. <cl . mln £ li" op re kening beiaald,
voor dienst .,-daan en kosten g~maakt. Verlof
.. erd ook ge\'r'''l(J be,lag te leggen op .eltere
gelden en eigt.Hldl-l[ll.

Toegfll!taan
AK" F.ft rs . '-U.TI IU.)1.

",n advokaat ~[ll!Ikew .. erd vOn-
r ê~7 ;,., rente verschuldigd.

l'll£LA r r x.:

u' -tu Toit werd toegelaten ala
otarr- op '-{)(,r~t-el no &d.omt

l..a:HABIl.l rA ril.

wer-d tl)t~l.!'e~t:ulO aan Andries
i-: "u William Robert Ken·

Re~bili
FranC\"'lis

- -- r •• , ~~.th.

'''~. :R.\I.E WITtES .

IS tJE~" noEflfL ',' \\: WI.lU:~ .rou. AtBERTe8

LAl' b.,:"11 rR. :'lf~x

Advowt (ï,,'e deed 'tan zoek om betaling uit
den boedel. \':1 Il t'"'t~rt Ir kt. rt> som voor de op.O&-
ding der mind-rjnrrge kin,lt,"eo van Anoa Maria
Brink (gehor .." Laubccber l.

Toeg ....taan
IS DES rxsoi.vr-. 1L.'\"B·JUlt:; ,-», HESS. CHARLES

j'\)1 ILl"

AdvokaAt ~\~;H'it' I,"~,[ a;HIZ0f":"k om het abso-
luut maken van t·..." ,-,d, fll1(1

Toeli""taSn
De ko~t.en t- f.,'TI ko ..ten in de ut.ak.

IS Z.UE j't: \1!\lJUC.I.\RI •• [ W[~LEl( JAC.

Ad vokaat;(;I"••• roeg verlof zek.eren groad te
verltoopen en 1e t ransporteeren.

Toeg~ta.n
HOCIlF£U' ,., !lET LlCESTIE 1101' VAN

-rr 1IE.1l1.A.:S' P.

Ad ..okaat lnnes Q.e. deed aanaoek om her-
siening no. -le verrichtingen vo.o bet bof, eo
tenjjde ..,ttin~ "an le weigering om een licentie
te vernieuwer;

Het bof ,en"'ligde d. ~lilllling no bet
licentiebof en !.... al hem de applicatie weder in
o't'erwegiDI' te nemen.

_ .u>llI \'3. lIET Tl'LlLlGH LlCElITI1:II01'.

Dese '!"al 8t'n applicatie ..oor ..eraieu,tnr V&D
bet besluit Hn het lioentiebof ... t UJlfUl de
applic&tie ..oor een licentie door J, M. eie Wet..

Ad ..okut Ïnne , Q.C. voor applicant.
De applicatie werd toec-tun met Jto.tea

tege:l den beer De \Vet.
~A.fI r, GRO[.NI'L~T TLUlW1W co.

Adyokaat !'.-~rie, Q.C .. deed ....... 0lIl op-
..nnding der 1ll."!<Cbappii en aanst ..lliag"'l1 E.
B. Byfre! ala ..Ificieele li'.uidateur.
ToegMtun.

!' \RJCIi:-S ¥S. SlIALl..

Ad..oltaai R,<hanan deed aalUoek om ~lI'I'lof
.. br vallle ei"'ndotD in be.lag te nemen eo per
citatie te dag' ,,,den.

ToegeetaaD
80£1)&1. " ..\ \ \\ï.II.ES FIL-\.NI P. J. )(0CIt£_.

Ad-rokaat I,,, W""I deed 3&uwek om yeriof
aan de execlll me om £ 121) op ~ n"meo op bel
eipIIdom om Je llOOdige rep ..... ti811 te mu-.
'roegea&aaD

BOEDEL VA' WIJLEX JOUX, D. UECJnLUIll.

A.bokaai 1:,lchana .. deed a.,nat)<Ok om ~
\igiDg ._ der regi .. ralel1r ~m ,e;cer eigeDAloaa
ta ~porteo/,.o.
'l'~
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DE HEER GRAAFF BEDANKT.

DE HEER D, DE VOS RABIE GE·
NOMINEERD.

Tn.BA.GII, 12 ApKJL.-De heer';Jau GIM1f
.icb al8 kaudidaat I.ttruag.kokk.liébbeDde,
&00 besloot hel <liakitt.beatuar Y&D deD Am·
luIand ..r Bond bedeo alhierl dell beer DirIr d.
VOII 14bie I.ttnomipeeren all ~
..oor bet lat!erbuil. Een 1'Otum ftII dank werd
den beer f; rlUltf lIegeyen yoor lODe handelwjjH
waardoor I,jj bet verhinderd heeft dat de ...... ·
men verd ee ld zullen .. orden. G.-te peI.uift
hoerechte ~Holg ..liik en een goeden Itrijd wordt
,·"r._ad,1.

Ol"'.EX BIW F AAN DE BONDSKANNEN
E~ KI~~lERS IN DEN OOSTE LIJKEN
~II!KEL. \

• A.." '"" Edik .....
Mijnb ...er.-Laat mij t.oe door aUddel Y&D awe

.eeJaelel8n blade 0... L<utd en 0... W...ulad
de BoadlllDannen lID al mjjDe OIIden$eaDen bij
de afgeloopeD yerkieaina YOOr deo """"'-eo
raad luu1eliik k denken 1'OOrh_ O1IdentMa·
um" en haa pink te w8D8Chea met _ 0\'81"
winning.. Wij hebben een Htel ftII d. L.cae
of "progreuieYen", aOOaJA Ijj .Iioh .elnn __
men, ge .. onnen, nie~tepnatuDde aU bard en
~ng geetredea bebben en yan hanne o....rwin·
nlIllzeker warea.

NOIJIIUI. barteJijk dank Bondamannen! Gut
en danb alle kieaeta die mij 100 pt.roaw onder·
I&etlDden I Barteljjk dank ook un Y1'ienIle
die mij penoonljjk veel ondenteunden, eoniet.
ontagen om oue partij te doeo ......--.
Gelooft mij, dit beeft.eel ~ om mij te
.terken ea DA' te beuren, om Y&D mijn bnt te
doen wat in mijn 1'8MIIopn waa.

Hop dit ona 8IIIl .~ aijn om lIiIIker en
eenpariger lIJDen te werIam In de ~ op-
dat niet een Item moge achterbljjnn of Yer·
dwalen.

Hopende en vertrouwende op uw aller hulp
en oDdenteuning Yerder in bei ,ewioha, werk
waartoe ik geroepen ben, boop _ yeftroaw ik,
door de bnlp d... Heeren, ~ sulb WUI'CiiS te
maken. en .te oo...n .. at in mUn YWmOPII il tot
wel ..aart van one dierbaar nderland en aJJen
die bet lief hebben, en ..an onHA cirkel in bet
biilODder.

i'O',

s:
;.....-'

• ,'4.,_

;, .

" A, ik <an d' groote Rotbschild boor,
Of .elf. mar van bom 1_.

Dan ..."rd ik rellte blij van bart
En "pl{eruimd "3n ~.

Kiik ~ boe di doo<e hun, hoor
Di blinde amper .ien- '

Di arme en ..erlatene
Kijk ~ hoe is'hol ,·ooroieo.

Kjjk ~ hoe won! weeoe opgevoed.
Armhuise op@erig:-

Wie ge;' die geld 'rer hospitaal
En menig 'n fraai gest'i'?

A. ik 800 an'dit alles denk.
DaD i. ik angedaan.

En)uig as meUl'le yoor mjj noem
I'\Unwelbekende n.am.

Tog mag ik uie vergeet nie boe
'n Arme blanke boer.

Di uie vet'1 m...,r u kinden bad,
En nou. ~n but. en roer:

'u We"". !;liggie meebreng na
~ljn klein. armoedig buil,

En '~!l' an sUn .... a.armoed·ge "'00"':-
.. )Iaak .kleine Kitty tbuia~"

"Hare-- .eg dl vrou. "wat Oa.I ona d08ll,
1">0 duur lJ! reed. dl hout,

En nl.- """ kl~ioe Kitty neem-
(;'t"~n oulap hili "er sout. "0

··Wa'l. I·eote nou." ik het 'n plan.
Il PIJ\u nJe .fim of Otout:

Ou. ett (lOooo<>p.lief bartjie mar
Van "oortaan ~nder 8OUt.·'

Ja-wat di r.jike ""k mog doen
En meI bul gdd uil voer-

Darlr i." '" 1d"9'" eInd)" pad
TUJt~ ti RoIA'I"I;,ld ('-1/ lJ; boer!

°[ln Ruoland i. ""ut b,iing Iwaar belu en di
Y()~k 18 mn.r arm. Hi"r in Suid Afrika bet ona
!"illlg aDd~r. dingen. 'J1>kbiiing arme blanke en
a P"-"" 1.:101". Roth.clllld •. J .

U.. d... dr. en YrÓeod,
N. J. DE WET, L.'W:1L

P.S. OntVing ook gij, beer editear, mijn
harteiiiken d&nk yoor uw fl'ewaardeerde hulp en
pndentenniag. Ik .. enseh ook de ..eie meliden
die loU geluk gewenacbt hebben hiermede harte-
lijk te bedanken. .

De nwe,
N.J. DE WET.

Hooifontein, AIi .. al Noord,
1 April 1898.

DANKBETUIGING VAN OOH PIET.
VanRbynadory,

~ April 1898.
.4 .. " tie" Edite ..r,

lIilnheer,-Van aUe kantea oniY41g ik .. luk.
...enachingen d.t ik herkozen ben ala Hd ftII dell
wetgeY8nden raad. Het ja mij ODdoenlUk aBen
per brief te beant .. oorden; ik neem dUi d. nij.
heid, door middel van u.. leien! blad hen allen
hartelijk dank er ..~r te zegen, IDI ook mijn
Nunalnvalandlicbe YMenden, de beeren o-d
Genis. van Gariea, J onatlwl Burlte, ftII KlIp-
fontein, Gert van Wijk, dito, IDI baak 1'1UI Nie-
kerk, ... n M...ldip, bii ...ien ik ~ heb op
miln reia om biJ8IIIlkomaten bO te .. onen, ..oor
lauone vriendeliikheid aan mV betoond, en de
patniibeid ten bunnen bUl/MI'jl9DokD; en
te ..enl .ndere meDden m~t wie ik ID aanraking
k.. am. Velen ..... hea bebben mij ... rsocht
weder biieenkomlten in N..makwalaDd bil te
.. onen yoor de elekti. yoor leden Y&D het Iapr.
buil. Ik beb daarin toege.temd aalb te doen,
so<> de Hoer wil, ten einde de Atribuiden
andermaal wakker te acbu4den, o&cboon zij
miaeobien oader eeo verkoerde ....ntaDdhouding
..oor andere. voor onl Afrikaandera o,....,rukte
eli onvertrouwbere mannen rekwï.iiiee hebben
pteekend, tocb voor ben hunne .temmen niet
te ge... n.

Nogmaals mijne Afrikaander meDden duk·
zeggende voor dil geluk ...eD8ChiDien,met hei Yer-
troo .. en dat de baud ..an eenaveaindheid oDder
ona, Afrikaanden, .teed ..... ter en nanwer .. I
worden. waaraan mijne medewerIcing niet ont·
breken ,.al.

Gebeel de u.. e,
P. B. VAN RHYM.

CORRE"PONDENTIE.
Nadat bet bekend WIUI dat de heer J.n Gnatf

sicb van de tuuchen·elektie te Wonlftllter bad
teruggetrokken, ontvingen .. jj van Cerea een
brief, geteenud •.Eeo .. elgemeende kiezer",
...aarin erop aangedrongen .. erd, tocb .Iecht.
één Afrikaander kandMiaat te .teUen en .. el den
beer Jan n....n. Een andere brief Y'ILD "BelaD(-
Itelleud", meer of mio van denllelfden inhoud,
...erd ook te laat ontvangen. In beide brie ..ea
wen! erop gewezen dat de heer Gna1f de beate
kan. h.."dom een dee I van de lpoonreg Item te
kriigen. LnR,.tgenoemde schrijver ~af aan de
hand dal de hoorp. (;raatl' en Rlbte overeen
m"""len komen om bij de a.s. algemeene elektie
8&IDen h~daan.

AA~ DE KIEZElt~ \'A~ DEN NOORD·
WE~TELIJ KEX CIRKEL.

WorC6!lter, April 1898.
Waarde ho"rell.-~Iet deze wil ik u gurne

mUn harlelijken daok toebrengen vo<>ruw .. on·
de .. teuuing mij verleend gedurende de jonpte
elektie <oor leden voM hel hoogerhuis. Het
officieel n,.tdt.al er ,·un. 00. onlang. in bet
licbt ~ehrachL i, u ,,'ellicbt alleD bekend. Hoe·
...el ik nit'! er III geslaagd ben. is bet mij niette·
mio -pen aRIIl(ename plichl en tevenil een innige
begeert.: al mune nienden-blank en gekleurd-
hotzli -ij m!J duur hUllne stemmen ondenteund,
ot ID!i up mjin .."is ,loor deo kie.cirkel lOO
....i.ndeliik ontbaald hebben, een woord van
dank t<l" te "oegen: en ik erken voljraarne de
nieodtliikbeid IDU bewelen zalft door mijne
tel!'enpnrlli. Ik kan met wIUlrheid en me; 88n
ZUlver gU'\'l'len veridaren dat ik den Itrijd open
liik en recht<aardig ge.u-ed"n beb, en ik moet
u, mUne ... ienden. verzekeren dat ofacboon die
mji ongan.tig i. len einde geloopen. het mU
nochtan" niel "nlmo..digeu w iD het ver ..olg
oteed. Itl;in I",.t te doen. en ten allen tjjde te
iiveren i" hl'! 1,..lnng <an land en volk. L nog·
maal,... rlll'lk ...nde.

Jlliif ik al. te "orelt,
. l- ... dtenst ... dienaar,

lJ. IlE Vns RABIE.

WIE IS RIJKER 7
({." . di .. (;",I;!lt~ in. Pr~"tVl" mn lwzn Turge.-

n"~(.)

\
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Wie is OM)

SPORT.

0JUdD:T.
DEN CURBIJ:.BBU:B.

DB FINALE WBD8TBIJD.

WJ:STKLUU: PROVINOIB VIl. TBANSVUr..

n.. -.edlaijd.werd llIaaDdIIC ~t_ We-
pita de ... are raPDI op Zondai .... bet terreill
lu lullt een toeaqad da, _ niet in den YOOr.
mIddar kon tPeIen. N. den iDId.., lt.Iaardt de
.. olbn _t op en line be& r-t'uI lIPIll in 0Dl

djll tweede mninp te yoltooien.. BinDen een-en-
een Itwart Ullr .. _ al de wicket. der Tran.,.a·
len plat 1'OOreen tOtaaJ yan 134 rUDI. Het aoore
_ ala YOIgt:-

TILUtIV AAL.

J:erste lmllnp.
8incla1r, b Middleton
L Tutcnd, b Bowe
V Tancred ...
JIa1IIwell, e Gftbam b MIddJetoa
AlMOPP. b Bowe
BhepMone, c Graham b Bowe
oope, bBo_.. •.. -
.... cl J_ b Ml.JdJeton
81a&eIa, II&owe
WaIIIbe, b IJliddleton
JJlca.rt,II7, not out

Bxtru ...

o
6
3•.•• 20
7
4
6

11
o
1
3

Tulbajrh, II Apnl 18~»
(Hoe .. al de heer .Jan Graaf.-...da bek"nd

heeft pet.1d dat bij bij de tuallCb.D~loIrtie OI.,t
lal .taan • .elaten .ij het tocb ..an 1.. lang. dezen
brief onYerauderd te pJaataen.-Ru, ,
.4a11 .u.c EcUlevr.
.IIlijDhow,-lk lie een gednri& ëchr: '.n in uw

geëerd blad over cie WOl'OMter t1oktle , en bet
68 adatin' of. demlken &jiDdie """.eu dat z:Libet

publiek knollen y_' citroenen kun".n verkoo-
18 pan, door OIUI te willeo diet. lIl&k.n dal e. boe.
I lenaamd leen kana ,beataat 'I'OOr dell heer Rabl8
6 om ..erkozen te wordIlO. en "ii Lunen dit tochi! g~ niet inDen. Wii meenen dal _r 'oor bem
.. ruun sooveel kana boataat al> voor Jen beer
o Graatf. Waarom dan aoo gedung er 0l' aangb-
:tt dronfen dat de boer Rabie w "'mg lrelrken ?
8 Waarom. niet gewacbt tot na de "'''oeming..
8 ..erpderIJII? en laa t dan de kandlIh..1 die de
I mlJlderbetd luort terugtrekken. WanI ala
7 BoDdamann8D aijD _ij tocb geboud.n .ulh te

doen, anden deuren xii toch ..... r!JJkniet voor
he' parlement. Ea ..oorssker, incien' Li wo IOU·
den bandelen. lOU bet hun &eker vee l .Vtld doen,
en een zeer loed~ kana ge"eo ~!' Jc .ener&le
elektie.

Wat den beer OliJf aanbetref}. '!I 1,,11 bem
gebeel en .1 onbekend; maar dur he door eeD
yoJaelina ..aD den groo ....ten vU"uJ ,-a1. t Afri·
kaAnderGom onderateund .. ordt. r er..iacbt
't niet yoel, om over bem te oord""len Zooala
ik ..entun 1110et w bem aijne "eruIDe. be-
IOrtd .. orden doer £, a, en d',; wel d,.· stemmen
aiia niet yeel .. aard, maar !.Och tellen te. en
IDU ODI &la "ii door delulken moeier. g.regeen!
.. ordeD! On ... il ik iD de eenu plaat> beiden,
d. beeren Graatf en Rabie, raden. I.,..Luret al te
ee.rsu9~ te &Un,ea .. ~neer een rou hen de
mioderheld op de benoemlDJl8"ergad.nng kri)gt.
getrou .. te bljj"en aan de rege" rau d"n Bond,
n ,w,h tema te trelrken en vo<>rden Bood.luondi·

daat _lDen te .. erken met al de ~.troUW6
Bondamaunen. En laat mjj ook Wor"c.lm. Tul·

~

.,n Caretl raden om all ét\n mao te ,taan.
o t .. u den Bondlkadidaat verlw.en kqlieu.

~-.".".~h.gtk" blijft toe .. nt.t .'cg van
de ltemplaatll op den ltemda~ .... 1l1 het al
.. aarlijk een 1IChand. aijn ono 'e latell ovar·
b_hen door de_\ulk8ll die bter ....ng.waaid
komen, die mea bljna aiet wettiD v a. Il "li.ar 'Ij
IIjjn, of Yan deaulken di. er op UIt lii" tAfri·

83 kaanderdom in den grond te boft •. !Ju, 1".£8n
van Worceeter, Tulbajrb en Car ... wce' g."'''''
ecbuwd en laten wii ecbouder aan ... bouder

~ ltaan, en laten"ii trachten Alrikoander I""en
lIS in· het parlement te brenl{8D. of .Ilb.n. d~lul·
o k;,t "aD ...ie .. ij weten dat -ij on. "vlk ,. t"ese·
7 daaD, ea dai Iji ..oor dea land ..... Ir:\..rt zullen

strijden.
Door bo....n.taande in U'ti' gl',-erd bl,d te

plaateen zuh gjj verplicbten,

Tweede lnninp.
L Tancred. c Kil'" b Middlel<m
V Tancred, lbw b Rowe ...
Allaopp, c Hagh. b Rowe
Sinelalr, e ADdenon b Middleton
HaIllwell, c JOIteI b Mlddletoll
$bepMone, b )lIddIeton .
fie.., c Middleton b Bo e
cope, b Middleton
8I&tem, b Middleton
MoOvtb7, not out
A Walahe, c HeerDe b Middleton

Est ...

UI6
De W...ceujke Pronnele giog toen In '!'OOr baar

twttede inning. en maaltte een totaal YID eo ruDI
YOOr 1 wicket, waarna bet spel vllfliugd werd.

DINSDAG.

DE WESTBLIJKE PROVINCIE WUifT DE
BBIUJ:B.

De llnale ~trijd t.-:hen de W...ceulke Pro-
'fineie eo Tnnnaal IpaDUeD YOOI' den QIU'rIe beker
w1lrd DIUdai ~t toeu de Weatelljke Pro-
..Illele een ~Ittereode 'I'OOMI'Iuulngbeba&1de. De
PronIleie won bfj 8 wfoket. en tw.... TUna. De tICOl'eI
waren ar.. ..oJgt:-

WIIIIT1IiLIIltKPBOVI1<CJE.
.&ente [nnlnga.

Beid, b Sbtclalr
Hearne, c Wahohe b Sinclalr
Franci .. ot B.11I ...ell b Shepatone
K a;ra. b SI.cIalr
Gnham, b Sinclatr
BI_t. lb ... b Sbepotone ...
ADdenon, c ~latem b Sinclalr
Jona, ~ SlneWr
Hqbea, b Slncla1r
Middleton, lbw b Slnelalr
Bowe, nol out

Extru _.

I
I
7
o•6
2t

... 81
8
o
2•

T.. eede Innlngt.
B_t, Dot.out ...
Ku,... Halli well h Slncl-.ir
Fraucl .. b McCartby
Beame, not out

Bstru ...

Totaal voor twee wicketo ... 123

De u.. eWIELRIJDEN.
JOIUlflll'''BI1BG, 12 A.prU.-{Per te!egraaL)-Bij

de athletilchc lpeleo ...erd alie belang geoon~n·
U-U In de ODtDt08tiag ..an Van Heerden, de
KoJonlaJe baMrljder, eD Grieblno .....de Band t.u.
rijder. De 5 ml)l werd ...... IDel afjleJegd; bet '11'&1
ol reoon:! broalting" en de If"beele .bt&nd werd af·
!!'II"'" ID M ",Inuten drie-.ijfde seconden door
Orieblno .. , die 60 yards ..oor '"an H..........leo ultk ...am
Na de groote ..nee" gin!!'ln Goor,., eD Gray in
yoor de Zuid·Afrilr.aanoche r, mijl ~em record.
De afstand wen:! afgeleid in ~ minuIen en S4
IOOOn<l8n,tegen 9 mlnnten ll·twee·vljfde O8COndeu,
de laatlte beate.

Engelsche ambtenaren in
Hollandsche gebouwen.

.tI..... <kil Edit.u •.
Mijnheer,-ln uwe uitgave van Zatvrdlll.; Zit:

ik oenen brief geteekend "Hugen,'ut IJ,,· hnel
behoort een ieder oDbevooroordt-l,ld IIll~Il:'.i"h te:
overtuigen, boe onnoodig, nndt'dl1,:. 1~lj '![]I..'~-

wenMcbt bet ill. om (,root Con ..tulil Ji, tllt l°ctU

gouvemeu .. zomer<erblijf te g.I,,,,,,.,, \I""r
veroorloof mU nog ei!n argument ii;![, t, r,,,,:,"u,
door den bekwamen schrijver nit'1 :\.itfil.'l"r' ... rd
Het EngellK!he gouvernement l~ hh-r ..(·t1I'rt
1806 mee.tcr, mijnh""r; .t>dert I.. 1".,·" d.· .d
.ta.mmcliuge" ..an de oude HolI:",,:·, I" k..lv
niKten monil{. uil verJi~nde ISChilLlJ'~ "'ll' l!l' oddi

.lillken: wij llTn doni, wij zijll lauF'''''' " 1.I,tl

ten acht,eren Lij 0111..t- prugrctuiil'\'\ Lll~" ],.\he
mede·kolonilft.en. nUAr lUut d,tt ij L,j'l"l 1..,11

exeellenhe de guuYcr-OeOf, ue g(../.,.~.I.:.: Lart'
majesteif! dappare aoldat-t'lJ - t41I.'11 11\" . .1 ",:,·\,,1...
in gouV'ttrncm~nt.hu16. k,,~tt~cl I·~. k,I/.\,ltld.l
aan de beschaafde flrolJN'".,i~n-·tJ ,'·,'I.r ,,' II·.,lJ Je

HolitUld8Cb~ ""orouder. tlR~elal"" II,· '1" 'I(

komt bii mij op: ja het niet m....r J Il I, • .1 ·!a: "et
gou'f"eroemcnt ecrul Ol1gil.t urn I.' f ~·!I'It'·I·•..:~l'
vCrf'terkiug, kaz.emenell etn 'ol'-'Iue leah'!,:" Il·~.· ..r
den tie te bouwt!n op et!1I ~bR.n en \";l n PI :it!

.terkl.tt bet macbt.ge Eng~IAnd. aarJI~'· )I'l
dunkl het i. nie! le v"el lIe\'faa,d :n. 3t ,n, .·r
zegt, bet lOU door daden If""'''" .lt Lil"' i.t:,·1
Eel! over h\)eft "oor hare h(}Uf(1l.lLI)t-.'1.:th .•!, ":1

dapperen. Laat ono arme 8ukhl- .",., I,,: • "
teel.-"Engela"d, giJ bebt bel om ,I g•.• ".~,.".
geef hetom niet on. lerug. Laat (.' ,,,I ,,,'v ..
tlaltaan." Dur ziet men W'a.arm(!l' ~t·'''''' 11,,11,1:)(1
s.ebe gooverne~r tevreden wall, el_' .....ji lull!':, n.-~j

oDaen kant 'lIlI ex~1l6ntJe ')j.lnt n'li jl""\",

nemeDt8hui.8 ..itm he-wone wnld il" ,. ':. :..J
te erg z:jjn. bare maje. . verte..:'·1.W,· . I.,'"
Tan dat oud eerwaard' ui!, met pnll t,: .' to. \

zicbt, en oude beri ering, te ber,"."· ", ,..t
CODlltantia echte,; moet aan bt.'t l.w j! 1 "',

en de naam Vf.a 'de wijnen aldaar ", . .' ,
wereld bel'f'8md i•. moel Diet ,,'.<1';' '.'.' ,I
ferd .... een in.aUende gedacbte \;, i"':''':'u:,
die op on. land oIecbtr. een tijdelijk, '.,!:, '" :'1
bebben.

SOHlETEN.
PRKTOBIA., l~ Aprll.-{l·'_'" tclegraat.) - Dc

'f'acantiedagen z.jjn lul "OOdJ1Jgegaan het weder
wao prachtig. Een zeer goode I!Chtd.oefenlnll.0n,1
~loteren plaatll tocn m,,!eding;e.. uit alle deelen
TAn de republiek. ,cbotcn l'()or h~t. Eaat Rand
eballenW! shield. IJt ~'!tch.-ll. VBn Johanntlllhur~,
\von het sch j IJ. met H4 f.t-il/~ ti 30. In de re.ol vcr
wedlitrijd BLooden 5 m·"te,ti ugen; gelijk mf"t 3
hall'. elk, .ijnde de." .J" h''''j(Nte mogelijke. Bij
hot oyerschieteu was J. Ric('1~rd ,le t)vervt"innaa.r.

"Charon" VS "Arend van de
Zee".

Aan den &iiUur.
Miinbeer,-Wat beb ik hedon mii verwonderd

dat dIe Arend, of zopal. gii bem vroetr"r Doem·
det Auyogel, met zulke stom .. e .treken Yoor
den dag komt.. Ik kon mjj niet bedwingen Yan
te lacben, toen Ik mg hou bU ,icb in mij ver·
pte.

Ter opbeldering kan ik bem aeg,en det ik
meer dan tien Engelsehe miilen van Tafelberg
verwijderd woon; dus bcb"eU bU u en u.. blad
niet zo<>be ....t.acbtig UILlA> ecbelden onder den
indruk dat ik mij 1.1 de .Iad ia uw kantoer be-
..ind.

Het oput mij ecbter dat hij zicb niet de moeite
heeft getroo.t mij op mijne tien vragen te aot.
..oorden. Nu ....eel ik nog e..ennUn ala te "oren
wat al die mre ding"n io H ,t Dagblad be·
teekeneo.

Hii .preekt van eeo "penoonljjlren aan ... I"·
maar ik beb imme .. niemand aangerand of be:
leedigd, .ooW bij nu uw oub-editeur te lijf
gaat.

Ook haalt bii eenige liDneu uit 0,.. LawJ van
5 April &aD, en vnagt u H te ..erklaren. Nu ik
denk 0... LaRd .. orilt zeker niet ..oor mike ge.
leerde menacben al. die Arend geechreven; WlUlt
ik kan dIe ainnen gQed ..entaan en ik ben pen
doctor of zoo ietl- ..ooa.ls ik reeda paerd
heb.
Maar ~ ik aie dat Arend 1'SI1 mijn ecluii.-en

notitie ~eemt, w ik maar .. eer aan bet ..-ragen
gaan, mlSlOhien aal bij mij nu nit bet dlliatere
belpen.

1. In Htt Dagblad Yan Vriidai 8 April aie
ik weer die ''OJlIC ..enaarde KeleIrenheid." zal
bii mij nu toch willen zenen nt 4at beteekent?

Z. Wat beteekenen d... olpDde .. oorden. iu
Het Dagblad al. Hollandacbe .. oorden gebezigd:
"stordigheden, alub, doo"", (ale een .. erk·
woord gebruikt)~"

3. W.t moet men ventaan uit het volgende
letterliik 0~~rg8lCh"ven uit 1I.t Dagblad ...;
Vrijdag l.I.: De lportamanD8D en MKleren bunne
leden n. de ontapallning ..an den dag io de
stadaaa_l te roeten om te gelijker tuel eeo mooie
dramatllCb liuk op eene bek .. ame Wijl" lA> Den
op ..oeren."

•. Waarom ..encbenen er ' ..eer Vrijdag in
Het Dav_bIad tien stu~etI in de kololD van
"Plaataeljjk en aJgemeen' , die reeds IJonderdag
in Om LaNd w.ren ?
li. Waarom ja het&elfde bet geval Clet dri~

telegnmm8n ?
6. Hoe ÏI bet dat Hot [)(JgbkuJ reed. weet

hoe bet op dea 19den deler te (..e ..... &ouge·
rernd bebben, daar bet beden DOg lDaar den
11den 1'IlI1 deze lIl&aIld ja?
7. Kan men volpna grammatica .eggen:

"den beer L. ja aan "rand." "de meerderb."d
bebben"? lOO ltolMl bet Vr~ in Jl.t /)"0/,1"./.
8. Waar ÏI Pardenberr?
9. Wie i. de heer llaupiftleiecb van Wel·

Iin£:' ?n.
iedaar, Aread, .. _ negen n-agen. Help

mij recbt, en ..erplicbi mij. lUlde.. kom ik U
.tralu in mijn boot balen. Pu op dw, 8cbeld
oiet .. eer zoo grof, boor 1

De uwe,

OCHE ~ ,

BRIEVENBUS.

Een correopondent van Hope I • r. .. Lr, f:
001 dai bet daar _r onl(eregel,J t"c.~"J! "",
bet !litee ..en van ClailDll. Men bield ,Jc ,llf· 'IW':"
dat diamanten ontdekt ...aren. e.lr': ~",' ~oh,· 'n
.."oor 't &lse-meen publiek. eo dl: "'t"!!llt;t_· ::,,,',.

.. ijden gingen KaJfermeidell en lT"tto-/"",,··,·
haJen om ook 'Voor clai~ te tf'"d~t";~,~!! !.J,.
l.I'IDe magiAtraatsklerk m.-t al d. ".",·.T·"","
geanm dool'1ll.&&n,terwiil de bal"" '" , ,e. ,
bielden.. Er lnralD ecbter eene T~r""i ..r,,,, :.:,
goede, Dit is de iI~boud ,""an ~n·t. r:le.j,· i...~;,·.~'
die .. ij 010 ve.. chillend~ redenet . • .,,' <.
opDemen zoo.o.i. ing~onden.

"8tank Toor ~k. (lud~r dil
'"In correllj>Onden'C.!:JlIIRI <endal.
&tinde ... van d~' heer '-.n Ee'
nlet. kUDnen re .Jt kril~l·ll. da'
Eeden berkouo 1::.. 0 "-ll1keh,
H --du:> e-ent J, d~ hot:ft·n ehl "
lIlQ. beet,en te k. melt heft Itau.
Iiile : I(etjan" en gtkenn a~rt. ,laar I.
echt~ Rh.x!l'ft·marl uithan~1. IJ·
maakt zicb het ,.oorwerp "an :tU ...., ~.
liin Baiil-a.anbidderu·

'. J' .

: •.1~

\ .
:. !.,.,.;,

SOHJ:EPV AARTBERrr)H Ir ~

&4~QE&0Jft:~,

Apn: II-At, "rk. ' .•n Shi :ah.)r,~....a.
l:l_J'~lUhrol.;.l'" ~' .. 311t'. TkU "IJ·'
12-Spild, •• 0 t·.uca~I,~JA.

ya&TBOKU".
.April 13-M"i1i,." \ ,,.baw l ,.. t le.

13--L .. PlAta, m.l~r Guam.
Il-~ledHra, naar P. ;J~I..J1i...

ILt):o.'Vr:~
lO 'ApriL-{Pcr 'elpuoaf )-De

nltreiJi. l!il "rIJ,ta.,lmt r :t'O ..01'11 .'1 UQ.
.ert.rOlr.lr.en.

De Hntoii I' Vr .~dllgrr.or~en 1,)111
&fDJlt JD aan~~l)tnt·/·.

CUA.BON.
8tyxrlvier, li April 189f!.
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