
VOOR ~OrlJE WJ ARDE
fN JONGENSKLEEDERE~,

GA NAAK DJ

ECOIOIIC OUTFnTl18 CO.
Fabr! ceerende KleererunakelJ"

KAAPSTAD.

DEEL 67.-No 6,355.1

DOODBERICHT.

ZACHT ontslapen in den Beer, op den
...J :"~8te" October. O'!S teedery;eliefd

jongste E<JontjP:">JunAS JAC')BU8, III den
onderdom van U manoden en 20 dagen.
Hoc zwaar 0118 dit verliee ook mage vaUOD,
D '1{lana w il len wij met Job !leggeD "de
Heer h ..eft ~!fllven de Heel' heeft guDomen,
dl' Dum des Heeren ~ij geloofd ..

Tevens worden de vrienden die ons in
den nood oot bijstand waren geweeBt,
~ankt.

De bedroefde ouders :-
J. C. J. EKI~nER~

}1. U. J. EELDERS
geboren Locssea

MaItland
29 October, Hl9lj.

DOOD BERIC HT.

Mits deu breng ik rn ijn haMeIijken dank
aan mijn geacbten leer sar DR. HOnIEYR,
'1'001' .ijn bereidwilligheid eu i!'roo~ op-
offering, om zijne werkzllAUl.held bIJ d~n
Rin~ te vei-laten en mIJ bl) te staan !II

de biltere ure van beproeving.' .. Tevens
wensch ik ook Un. van der VIjver en
Leit h, mijnen dank toe te brengen voor
hu nnen onverm()('iJen ijver ell genceo.ktl_ndlge
hulp aan oen overledene bewezen. , erder
wensch ik ook mijn hart e lijken dank l.oe. te
te brengen aan de twee broeders van mIJn
overleden echl genooi, mijn" Iiindel'en.
echoon kinderen, en k leiu kinderen, "oor
bunne getrouwe hulp en wr)('. ~ureDde
de ~iekt.e, eo ook die vele vr-ienden, die mIJ
,ebolpen hebben in het HI'LUI-gen van
mijll dierbaren ~nfslapen~ . 'r-

De bedroefde" eda wo,
C. M, Forarr,

Leetl""';vier,
Dist. Somerset 0,,.,1.
26 October. 18~ti

30 Extra Vette Blachtossen.

Op DINSDAG, 3 Nov.,

ZULLEN opgcmelde Ossen, J!8s
per Trein aangekomen Pubbek

worden verkocht te KLA PMUTS-
ST ATIE ..Zeker present ..

De Yllllen, Immelm" Il Co., Afslagen.
Paarl ~8 Oct., 1896.

CALEDON.

aENOODI'GD. Onderwijzer Benoodigd.
l~E,N Onderwij,zer ,Of Onderwij-

j zeres voor. de Bde KlasseBemoedigd door de enorme Publieke School te Krnisrivier,
verkoopinqen, 'roakl.m d.! Fa- Uango, Oudtshoorn, ,
b " Salaris £90 per jaar en huis vrij.' rikanten zich gereed om . Applicaties, vergezeld van. eertifi-
-SO 000 BLIKKEN eaten van bevoegdbeid om onderwijs

: - , . te geven in 't E:ngelsch, Hollaedsch
TE.fVEASCHEPEN. én Muziek. moesen aan den onder-

geteekende ingezonden worden niet
Jaten dan deu ISden DEC...,,;)1BER.,
E.K.' .•
.Werk te beginnen in Januari

1897; alleenlijk Proteetanten behoe-
ven aanzoek te doen. i,

J.' VAN OS,
Hon Sects,

De PaarlBohe Executen1'8kamer, (Bept.

BELANGRIJKE

Publieke Verkooping GROOTE
. -V.lN-

-TE-

" DUIKERVLEI."

DAAR de heer SEB. V. VAN
~REENEN zijn melkerij heeft

opgegeven. zal hij doen verkoopen,
ter plaatse .

,'" DUIKERVLEI."

VERKOOPING
- V.\N-

SJJÁCHTVEE.

WEGGELOOPEN
VA~ de plaats De Hoop, Vlag.-

gd)elf~, een Donkerbrnin'·
Ruinpaard, twee wit tepootan, ko)
bles voor Jo kop, ti jaren oud,
JI'eel'l'I1 Schutmeesters bij' wie
bovengemeld paard moge komen

---------- --- aanloopcn geliewl1 dadelijk kennis. H ril d ,. Be' ~"Ff't~g~veu aan den ondel'gétookende .
·... -.:aI..S •. OOlUOn er~~~z~~r~. no !:~~ieb:t:~~d~illijke kosten z~en

J. G. CARINUS,
Lynedoch Statie.

VERKlUJQB4AR BIJ :-
.' .

El. G. LENNON en Co.
HEYNES, MATHEW en Co.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWa,ENOE en 00, '
STEPHAN McPHERSON en 00.
en bij andeN Pakhu,1zen.

Te BREDASDO
dag, 3 N
Klasse m.(Jlntt~V1(leo
STORMS VLEI op .<J1lJvJ.J. ..... '''' ..

DE ondergeteekenden daartoe November, 100
met instructies begunstigd Montevideo Ezels, ..i",·1r"",h

door den weled heer WILLEM J. De Ezels zijn allen .
MAR,-us,zal publiek doen verkoepen Conditie ell geschikt ]

HET bee, ft den Almngtigen God van Op i" I gebruikt. Zij zijn ·.uit,rce2IooI1t
hemel en urde beh_gd, om op deu d...... . Z' 1 een voornamen

tiden October, te doen verbuisen naar het e .r.l~t. e Ye ,
V.derhnill, na eeue gelnlcl.:ige eohfverbin- 0 VRIJDAG aN' koeper te Buenos Ay
prii8nnrnim48jar1ln, mijn teedergeliefden P" ,~Of., a.s., Onze papulaire v
ecbtgenoot, Perses J.<)[IAS:O;£~ .F"tRIH, ill 1 D K tb la t Bl 'd 1 J. G. FAJlRlCIUS, bo
d80 ouderdom ..an 68 Jat'en en i) maanden, . e os are p an soemen lt d H' h ft
na een .martelijk lijden van 1 maand en en Overveen. gelegen te Groot rcx;~' 6 ea
- dalren dat b:, met ht't groot!te geduld Drakenstein tnsschen de Paarl en 00 ,om he~ ,.
~MlRe~ heeft.' Hoe zwaar het m~ ook Klapmuts Stations en omtrent een voorzl,en en lef ZIJn
nit toch 1181 ik ')'rijgen, en de han klU. half uur van ieder. beplant met Kom dus enMn 'die het gedun beeft. Wetende dat •
hij tot mij nIet zal wederkoID£n, maal' wel, een ~jen .Wijn~rd van circa J. G. F
dat ik tot hem tal gaan. 60,000' ~tOkken, oek is er een

De bedroefde weduwe, plantage VRn omtrent 8,000 gewer-
C. ltcie~.o~~~A. telde Amerikaansche Stokken. prach- Caledon. 16 Oct., 1

tige Boomgaard, Zaaiilanden en uit-
muntende Veeweids met volop
loopend water in pijpien aangebragt.
De plaats heeft verder regt van
Grazen in de ge~aJ!llenlijke weide
in de Simonsberg groot ruim '513
morgen. De~geboU\~en bestaan uit
ruim sutfi8ant en naan den nieuwsten
smaak geb'lluwJ woonhuis, nieuwe
Wijnkelder,' bediendeu vertrekken
Stallen, Kralen, enz., alles in de
beste orde.

:2 . 9 Ze~nleg-ger Stukvaten, Il
Kajatenbouten zeslegger Kuipen,
Rijden., Leggers.Okshoofden-pijpen
Trap druiven, en Onderbalies. 1
Wijnpomp (nieuwe. metbohe) 2
Brandewjjnketels met tinnen slan-
gen, Keldergsreudsohap, enz.
(Vaatwerk is zoo goed als nieuw).

Verder 25 Aanteelbeesten. 4 uit-
muntende Ezels, 1 lot Varkens,'lI 1 0 Paarl, 28 act, 1896.Pluimvee, 1 J.t 0 wagen, 2 pen
Karren, Boerderijgereedschap, enz.
• f van de koopschat kan desver-
kiezende op renten blijVf~n tegen
50/0 's jaars.

Kom en Overtuigt naelren.
J. J. DE VIL~IERS, A. P. zn.

ZEER KOSTBARE VASTE EN
L088E GOE/jtREN,

-TE-< ,

GROO'r DHA~EN~TEIN.

de heet'
altoos zijn

vrienden be-
met ezels te

.,. ll.OOa.
IIItI ............ _ ....
Zuid Afrikaansche Verte¥enwoordiger~-

, - CHAS. W. HOLMËS,

Secretaris.

Timber Straat, Pleterrnarltzburg,

WEDGW·OOD HUIS.
-------------~--

40

Borden 9d baltdozijn.
Kommetjes 2d per stuk
Vleescbscbotels 7d "
Theepotten 6~d ,.
Kopjes en Scbotelljes

3!d

....1,

20

BOVENGEJ.IELD
Koeien, allen in p

zullen op

DINSDAG, 3 N~V,' a.s.,

"
- HET - SCHRIJF OM.

Goedkoopste:" Gei] lustreerde
Huis 'af~~e~~~.Prijslijst,'

IN POSTVRrJ

Kaa ps tad. OVERAL HEEN.Verkocht worden --;'0 l' rekening
van JH lt~!R1;~l.\:-<. Zij zullen
zeker present zijn.

De YlllJers, Immelman '1lIledg~c>c>d.
THEATER GEBOUWEN,

DARLINGSTR.AA T, KAAP,ST AD.
(Noem S.V.P, den naam van deze krant.)

BELANGRIJKJ. S. MARAIS, "Co., AfslagerIJ. KOSTBA E

Wij n- en Zaai laltsen
. E~,

LOSSE GOED'
Publieke Verkooping

VOOR

AFDEELlNG VAN GRAAN BOEREN.- VAN-:-

Koeien, Bul, Karren, In den Boedel van
-..c: ~C»""" Paarden enz weduwe 'VILLE.1l A."""" .- , .u,

Publ,'eke Verkooping Aan den Hardenweg naat Koeberg.
6 en omtrent 30 minuten van Zout

- V AN - Rivier,

WIN~EL_~~ORRAAO laandag, 2 Noyember, a.S"
STELLENBOSCH. Ten 10 ure v.m,

il~STAANDt; UIT:- 30Praohtige en goedgeteelde
Koéien., in melk en nabij kalven,

MODEWAREN, die dade- allen uit HnIlandsch Ras.
liiks in vraag zijn. . 1 Hollandsche Bul, 1 F. H. Kar,

2 Open Karren, 3 Stel' Tuigen, 1
In den Boedel van wijlen den heer Roomafscheider, Melkerijgereed-

AD()LfS.DH'ELHN COLLF.R. schap.
J. J. HOFMEYR" Zoon, Aftlagers.

Bij den heel"H. C. SWART
1 Brandewijnsketel (bijkans nieuw)

met slang compleet,
-I. Vaten (Elk bevattende 2 Leggers

en 2 Hal!aam).

. .

1011Itate .1eesUmer eJ Trlstmutsehppij.

Op Woensdag,4 Nov., lS96,
0.11 JO lT R V._lf.

Zal verkocht worden voor den
winkel des overledenen; op de hoek
va.n Bird- en Kerkstra.a~, de
geheeie voorraad, die waarschijnlijk
de kostbaarste en meest gevarieerde
Toorraa.d i.s die ooit publiek opge-
-veild is.

Bestaando uit alle soorten goe-
deren, zooals Katoenen stoffen,
~tijken, Fluweel, B.rillian~,
Kleeren in groote verscrteldenheld,
Hoeden, Hemden Za,kdoeken.
OnderkJeeren, Negotiegoederen,
Messewaren, Laarzen en Schoenen,
Glas en Aardewerk, enz., enz.

G. W. STEYTLER,
Secretaris ..

Kflrkplein, Kaapstad.
28 October, 1896.

f''CL D, eLUVE:&, AfBlaier.

DE ondergeteekenden zullen ver-
koopen aan 't "Welcome

Hotel," Hoofdweg, nabij D'U rban-
weg Station, ,

Op Dinsdag, 3 N'ovamber,
TE 10 URE.

32 Jonge OMen en Koeien, in
puike Conditie voor den Slager.

J J. 1I01Dn a; Zoon, Atalapra. J. $, lfARAIS l

Op .Woensdag, 11 N , e.k., BES T'E ZUIVER

DE twee welbe
bare plaatsen ge

Diamant," aan el .....,I1.,o·
gelegen achter de
een uur rijdens van de
Klapmuts Station,
125,000 Wijnstokken,
Vruchtboomen, . groot
tusschen 1,100 en 1
voorzien van loopend
geheele jaar door.
bestaan uit 3 Woon
ders, Wagenhuizen
benevens een groote
beiders Huisjes.
zijn bijzonder goed. al
weide en de' naar den
Paarlsehen Berg is een groot voor-
regt. \
De plaatsen zallen

lijk worden opgeveild.
LOSSE .........,,&;.,o~ .....~.'.A.:.l4'

LEVENDIi H.4.VE.-
Paarden, 11 Koeijen
en eeni.ge Ossen, 1l!5
een aantal Varkens, en

VAATW'ERK, enz,~13
van 7 Leggers, 16 Kui
Pijpen, Emmers, Trech .
Kranen, Trap en
2 Brandewijn Ketels,

VOORTs.-Wagens,
gen, Eggen, Tuigen, 1
Pikken, ~raven, Man
verder zal worden

EINDEwK.-Het
ment Huisraad.

De verkooping
ten 10 ure op de uu"",,,,,",".,

o~1gMANILLABINDERTOUW
en het

met circa
een aantal
te zamen
morgen en
water het
gebouwen
, 2 Kel-
Stallen,

I ~

5id. PER LB. NETTO KON1!NT.

--------

R. M. ROSS& CO.,
&I~I'a:n.d..&~:a:-a,a,~~.

"»1ta,a,p_~a,d..

J.
r Heeft altijd een met zorg u itgezochten Voorraad van

BEHANGSELPAPIER, UNGHUSTA EN ANAGLYPTA,
ALSOOK VERF, OLIE, VE·RNIS. BORSTELS, Enz.

SPECIALITEIT :~Papi»T Mach4 (StucadooI' Papier) Hoekstukken, Aiidden-
ornamenten, Vormen, enz., ellZ, '

Al'chite1rlen, Bouwmeesters en Buiseignaa.rs lI:ullen tijd sparen door zijn Ornam.enten
tn verheven relief te gebruiken daar ze veel gema.kkelijkeI· op te zetten zijn eIr veel
liQhter en goedkooper dait hont.. ,

. 'J. C. neemt aan alle BOOrt VIlJl Hnis841hilderingen Vel'llieriug. benevens het Schilde.
ren nn Uithangborden, tegen billijke prijzen.T,

R,
x. Datief.
Afsla:gers.

A PPLlCAT'IESwo~'dengev~gd'
voor de betrekkiug van Eel"Btéb. ';

Assistent of A8sisfie.nte in de.. :,.
'l'weede-Klas Publieke School,' .

Kenni.s van het Holla.n.dscb-~
vereischte. . Copiën van getulg.,
schriften van bekwaamheid en gQéd .
zedelijk gedrag met applicatie. te. '
wordeu gewnde~aan den on:4erge-...
teekende v69r of op den 17den.·
November, e.k. Salaris £70' '~r
jaar. Weikzaamheid. te oogtmien·
dadelijk na Kerst vacant~e. App.li-
kant moet lid zijn van een Prot... '
tantsche Kerk. -

J. H. VAN AARDE ..
Sec. Publieke School.

Tulbagh, 24 Oct., 1896.Kruis-Rivier,
22 Oct., 1896.

Applicaties WEGGELOOPE~ ,
OP den 22sten October, van' den

Voor de betreJiking van OndelWijzër van ondergeteek~nde een kleine
de Rondgaande School, te Mahems· Afrikaansche Jongen, met name
fontein, wijk Middenveld, district ALfRED Cr..\RKE (alias Alex). om..
Boshof.

trent 15 jaren oud, licht van kleur,
gekleed op de volgende manieri-«
Een' Bedford koord broek (vaal van
kleur). Zwart serge bovenbaatjet .
Vaal Filten hoed, Geele_'Blucher
stevela. Wie hem vindt gelieve
dadelijk kennis er van te geven, en
die hem aanhoudt zal in rechten
vervolgd worden.

J. A.. M. CLOETE.
'.

'j ULLEN door den enderge-
, .J ~ekende worden ingewacht,
tot 2(1m~mber', e.k. .

ApPticanten (ongehuwd] moeten
insluiten copieen, eigenhandig ge-
schreven, van hunne getuigschriften,
Old mede certificaten van goed zede-
lijk gedrag en van lidmaatschap
eener Proteetantsche Kerk.

Salaris £120 des jaars en de
sohoolgeldeá.

School te beginnen op 14 Januari
1897. ;
Billijke reiskosten zullen vergoed

worden.

Myrtle Grove,
Sir Lowry pas.

p, S. Z. COETZEE,
Seers Schoolcommissie.

Blauwboschfontein.,
diat Boshof. O,V.S.

I 9 Oct., 1896.

.
Dorpsschool te Luckh.off, district

Fauresmith, O. V.S,
22 Oct., 1896.

APPLICA.TIES voor opgemelde
betl'ek.kin~ met de bij de wet

vereischte getuigschriften van beo.
kwaamheid, goed zedelijk gedrag en
lidmaatschap. eener Protestantscha
Kerk zullen door· den onderge-
teekende ingewacht worden tot 23
November e.k,
. Werkzaamheden te beginnen na
Deceaiber-=lanuari vacantie;

Salaris £140 per jaar, benevens
schoolgelden alsook £50 huishuur.

Kennis van Muziek eene aanbe-
veling.

Billijke reiskosten zullen' worden
vergoed.

------------------------- .

Kennisgeuing.;
MET dezen insak ik bekend dat

op mijne plaats WeltevlWe;
Groot Bergrivier, dist, 'Moon_ ..
burg, is komen aanloop en. een,
zwart ezel, een ruin en 1 vale ruin,
den l êden October. De eigenaar k&n .
ze, krijgen als hij de on.k«sten
betaalt.

A. J., VISSElL

KENNISGEVIlG.
, ~

E DE o.nderrteekende w~~1it .~et ~.'s. P. COETZE . JR. bl' b k d __ 1_ .~_.t
Voorz. Schoolcommissie. pu le e en te ~eJlI>\.Ut. -

hij -gehuurd heeft dat ge.rie~.
woonhaia aan het -Somerset : t ,

""'Strand, van den heer P. B~ .
an waar hij IlU gereed is Strand be- ".Onderwijzeres Benoodigd zoekers te ontvangen van a.f den .

_ n _ laten November e.k. Begunstigen
HARRI.MITH

t
O.Y.B. kunnen verzekerd zijn' V&Il' goede ...

behandeling en voortreffelijke ..,..,. .
zorging.

\
Luckhoff O.V.S.

19 October, 1866.

APPLicATIES, eigenhandig ge-
schreven in Hollandsch en

Engelsch, en vergezeld van getuig-
schriften van bekwaamheid, goed
gedrag en lidmaatschap eener Pro-
testantsche Kerk, worden gevraagd
en moeten aan den ondergeteekende
ingeleverd worden, niet later dan ,
den 23sten NOVEMBER, s.k. voor [) IJ mij is komen aanloopen iD
de botrekking van Tweede Assis- ) de maand Augustus, 1896,
tente voor de dietricosschool ten Een donkerbruin geelbek os, ;om- •
d H· ith 0 VS'·· -' 'trent 6 J'aren oud, Ó'Amerktlinkétoor.orpe aJ'TlStnl , •.• ,. ,,-

Salaris £135 per jaal·.. winkelhaak van achter en halfmaab
, Werk te beginnen op den 24sten van voren, rechteroor stomp ~'el.
Januari,1897. haak van achter, scheeláan hetrech.

K' H 11 dsch teroog.· De eigenaar kan dezel".
enn18 van 0 an ~en terug bekomen mits betalende d;,noodige T.ereischte.

Billijke reiskosten toegestaan. kosten dezer adverteutie en grazing.
H. C. NIEUWHOUDT.

Groeririvipr, ;-';,0. Bokkeveld,.
Dist. Calvinia, .

21 Oct., 1896.

J. VAN DUlI.N •.
Somerset West Strand,

19den October ~896.
------------~,-------------
Komen eA~nlQopen.:'

De Secretaris der Commissie,
f

ALEX. R. vrC,KERS.
1

Harrismith,O.V.S.
. 22 Oct~, 1896.

HOEBENOODIGD.
~ E~ Gecertificee~de Onder,,-ij.-
.J...:J zeres, VOQr de 3de Klas
Publieke School te Middelrivier,
dist. Swellendam; imoet bekwaam
wezen om Engelseh, Hollandsch,
Ha·ndwerk,en Muziek te onderwijzen
Salaris £40 per jaar met vrij logies.

Werk~eden kJ beginnen den
htell .FebrjIari, 18~7.

J. L. VAN EEDEN.

HET
I 'DA T dl" Z9I"eedsche Norra.1t.&ml1Jft

K.nchels zoo popnlair in, Zoit" .'
Afrika z1JlI geworoen? '
OMDAT :-Zij!l",te .I:m,alle _Iere l::4ebeIS .

hn·kkéll "u hrud<·l1. Alle !<Of,rt ibran461Df gelginl:t
un ,,~r'!cu. ;JIJ~/jI, bra....ktof Le><paard wotdt.
Zij ~:llkdijk ... hoon le tntJ-co' ~jl1, ·ell _
yele au4...:Te '·oordecleu. .

;

In 't groot en in J ~ein bij

WAO.NER EN' ÊRIKSEN.
V hOEG E.a

.zmI(JBE'RGK1,.._.~ltsJ:N' a: Ooi,i' Jf
, . Lulawu.' KaalMlt&(, .

Midd elrivi.el'.
sw-"n.ndam.



HIERMEDE geschiedt kennisgeving dat de stemming voor de
nominatie van een Inspekte~in plaats van den Heer TOBUS

BASSON volgens Artihl 6 van We~ No. 20 van lSQ4, voor de Veldkor-
netsch~p~n )tidJel Zwartland, Mossel ~~ks Rivier, voor ~w8.rtland en
Paardenberg zal plaats hebben ten huize van de Yer80hlllende Veld-
kornetten in llon'ngemelde Veldkornetschappcn op MAAN DAG den

16 den NOVE){HER, 1890.. .. .
_ Slechjs pt"'sooell die geregu!treerd zIJn als K!ezers voor:N' K..A..A.PSTAD.
Wet doeleinden in het Veldkornetschap of de \ eldkornetscbappen be- _O_· I----..::it---r-- ....------------
~rokken, sijn gerechtigd te ster_nmen ...

Stemmen kunnen ten eerugen tijde geregistreerd worden tusschen

8 v.m, en ;3 n.m. '
De Stemming zal heshssen. . .
(A) lEerste Stemming). Of de aanstelling m de handen van den

Minifltcr zal worden g('lal en, of Jat nomi nanten moeten worden gekozen

flit wier midden zulke aanstelling zal worden gemaakt.
(B) Cl'weede Stemming J. Of, lndien norninanten moet on worden

verkoz-8n, een, twee, of meer personen aldus moeten warde? ~erkozen.
(U) (Derde Stemming.) Welke persoll(~n aau deo MInister moete

worden voorgesteld als zulke llOtninantt::u.

(Geteekend) J. W. RCSSOUW,
Resident M.agistraat.

Gedateerd 28Jen October, 1~9G.

No .. 20 van 1894.
,

Stemmen voor Nominatie van Inspekteurs. «
Brandziekte' Wet,

~ ~~A......,,:.i:a-~" ... ..- .""c.wc .

Nederlandsche Zuid-Afrikaansche
.;

SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.

Kortste en Goedkoopste Route voor ReizigerS en Goederen
van de Zee naar JohannAsburg, Pretoria en andere plaat-
sen in de Transvaal.

Dagelijksche rersonendienst van Lourenco
(Delagobaai) In 24 uren naar Johannef'-burg en in

naar Pretoria,

Marque,
21 uur

Tarief loor Reizigen naar Johannesburg .£4 17s.-3n .£3 171.
II Pretoria .£4 fis. 6d. - en .£3 "" ""OaQelljksche personendienst van Durban (Natal) naar

Johannesburg} Pretoria en antiere plaatsen in dec Trans-
vaal en Oranje Vrijstaat.

Kaapso.he Gouvernements Spoorwegen.

Veranderingen in den WUnbergschen Treindienst.

Zf):-;il\ld';~. -Op l'll \'an Zl'ndag, 1 ~o\'embcr ltllJ6, zal de 8.30. n'm.
ZonJagtl'l'lll ua,lr l{onJl'I)(J'c!t vali Kaapiitad g~ban om 8.40 n.m. en
overlIl tll'n lUllltlt.'11 Llkr IOllpen, te .I{(lllll.ebo~ch om 8.oi n.m. arriveerend.

De 8 ;Jh 11 111 /"".1 LI~.;tl't·111 "Uil l{oDJl"IJO~ch zal om !).(; n. m vertrek-
. ken en overal' , I ill it Itl ,'11 1,1teT' 111(1!l"Tlen omD. 2.jn. nl tIJ Kaa pstad a.anko~·en

"WU;T\I'\I;f'\ -UI' ('n \all yl aandag. 2 .:\o'\'etnber, zal een DIeuwe
breill nm Kllul'"t.ld .i(i1 III Olll .-1.')(1. V nl., bij allo stations stilhoudend en
OlD G.4 te )IUII'IJl'iiV 1.I.:LlJkuIllL'n.

E'en meuwc t;t'ID lal, '\'an llowlway vertl'ekken am 6. 16 v.m., bij alle
station5 stlrhollll'_'II\I, t'1l tt, Kaapstad om Li :111v.m a,lI.nkomen.

De tegell "'ool'lllg't' r ..j v.m trein Yllll Ka~'lpstad zal om ti'-ll) vertrek-
ken, oveml l·j nlillutt'n ~lleger loopen, en te Wi]nbNg aankomen om
ï.20 v,m. .~

Direk:tcur-(;t'!1I' \.11 ... f..:'\',:,qll
Kaap.,tad. ,;11 ()l{1 !., I, 1..:-;11\

T. R. PRICE, Agcell'nd Ull·ektrnr·Ueneraa.1.

Aardappelmoeren! AardapPp.lmoeren!
NU beztg lO onhchepan, bE'~te K waliteJt En~E'I"che " E.arly Rose"

('n ol Magnum Bonum" Aal'dappelmoerellill Vaten. ~eJ1d
\UYe ffi'ders dadeliJk, du a, "'IJ slecltt" een beperkte hoeveelheHi. te Koo.p

hebben. "

LIBERMAN & BUIRSKI
24, BURG STRAAT.

DUITSCHE ZAAD AARDAPPELEN.
HET Bpijc mIj ze~r'm~ne ('heuten te moeten teleurstellen. .Mijne eerste

vcr cheping IS uitgcl'lt.eld geworden ter oorzake V1lD zware TegelliS
aldaar, en 7.al alhier slechts aankomen per" GOTH" die Hamburg den
13 September verlaten heeft.

~. ~I".r'"rI~9
GR n .E N T F: N P LEI N K A A P .ST AD1 0,

Kaapstad, 14 Oe!. I ,'iVO.

De Heer JOHNSTON, (L:D.S.)

VOOR velo jarvn ill deelgt'nootschap met den Heer LrNDLl' beeft het
gelloegen zIjn vrll'IHlell te!:x'richten dat hij besloten beeft zijn

~igheiJ ab Tandmeester \ oorttezettcn aan zijn oud adres:

RIDDELSDELL KAMERS, ADDERLEYSTRAAT,
I-LAAPSTAD.

EENVOUDIG STERK
DJ VOLllA..AXSTE NliIM.ACHINE VOOR HUISHOUDELIJK WERK .m

•
t
!
I

. Deze Gehe{'k()(lsde Machine heeft een Hooge Ann, een nienwe Antomatischen Op-
"':llIder n.n KlosJ''''. Gnren, de ,1&atBte en beste S?<Ji!~ die de DraaJ zelf d~)()rhaa.Jt, _n
zich Z~If ..~ettende :-<",,1<1.de Eenrondigste en Nan ....lmnrigste ~tec:k toe'ïJ<l'llillge.n, el'J zij
Ye~lIl!ft "I hd heuu>xllgde voor HIJlshoudehJk gebt"ulk In uch :-Volkomen Steek
8.!nlrlttng van het W ~rk, Een vondigqeid V8.0 de Machinerie zopder La.waai en
Lillhttoopenrl. '

0::: SIN G ER FABRIEK
. HOOFDKANTOREN IN ZUID-AFRIKA :

ADDERLEYSTR..A...AT K..AAPST.A.D.

co.
TUUnO'RWN :- Hoo1d~traat Port EUZ1l"-tb· 0 f .1 t '0 'Lo dH ' .,., , 1. OlIlS l'1In.. os.,. n fill Nieuw",

oot.utru.~ KImberley ,WeatstnaL, Du:rbll.D, Natal; PI-itchardatraat'
Joh&nneabnrg, Z.A a. '

GEEN GERAAS WERKT MET SPOED

Opel 's lorgelSl ',1144", u', 110lda,
DE NIEUWE 'LO~ENBCHE

WAL KE R WASSEMBRELD]~HG'LERU,
, JUIST GEARRIVEERD IETHET lS. "IORI' •. ".

Een teel' r.eld"a.me 1'erz&~ling vall meer
Mn 100 na wereldberoemdepenonen.

De mOest bekende meaaclren 1'aD aUe &en-
wen en 1'olken, Kamer van Afgrijalijkheden
Open 10 1'.m. tot S Il.m.; a' Avooda 7 tot 10.
Entree 1/-; Kinde~n 6d.
!dilOn'lI KIKITOPHOn of )(lllik&le Lt>nnde

Sohilderijen c!ll PBONOOlUl'H

T DEN!!!
De Heer

DIRE

INSTITUUT
Ulster Kameb, Gronte-plein,

HEEFT de F ~n ~et publiek
in de Ultend18tnkten te

berichten dat,h" een HEEL STEL

TANDEN in r EEN DAG kan
leveren teg~n j minder dan de

HELFT VRn 4en gewonen prijs.

Een waarborg ~oor vijf jaar wordt

met elk stel gegeven.

A/le consultat,es 'geheel (;ratis

I

Komen Aanloopen
OP mijn plaa Elondskloof om-

trent drie maanden geleden

aen donker role bul, omtrent zes
jarén oud, gpm rkt reohwroor win-
kelhaak, Imker or zwaluwstaart en
halfmaan van hter, verder zonder

teeken. Indle~ de eigenaar van
gemelde bul ni t v~rschijnt na. ver-
loop van zes w ken, zal genoemde
b~1 beschouwd worden mijn eigen-
.dom te zijn, vqor de onkosten van
deze advertenti~ en andere onkosten

" 'A. H. VISSEI\.

Elandskloof, _ J,
28 Oct., 18V~.

Een Jonge Landbouwer,
Zwitser ,an geb4rte, met praktIsche on·
dervlnding zoekt rue betl'eklung als

BESTIElWER IVAN EENE PLU TS,
10 den vnjsta.nt~' Zuid.A,fr. Rep~bhek, 111
het beZIt van eers e klas getuIgscli.l'lften eD
&&Dbevehni\'~n - nevcll te adre8SCel'e)l saD
K 8.28 "~diteul' v n de "DnltHcbeKour&nt,"
PK. Bus 23;3 Kjapstad.

App~icatiesJ
WORDE~ gevraa~d, vergez~ld

van de noodlge getUig-
schriften, voo de betrekking van
Onusrwijzer of Onder;vijzeres cener
Derde Klas nblieke School te
Waterval, tien inllten van Tulbagh-
Statie. Salar' £-1<0 per jaar met
vriJe wonmg. \Verkzaambeid te
begmnen met Januari kwartaal.
Applicahes te worden gezonden aan
Jen ondel'gete~~endc vó6r of op den
16den NOVEAfBER e.k.

J. A. BVCHNER V.D.M.
VCfOrzitter Sch. Co~.

Tulb~gh 26 Oot., 1896.

Tweede Kla~Publieke School
RIEBEE~SKASTEEL. J

Assistent of .Assis ..
waamheid om be-

zijn in de School
eene aanbeveling.
jaar. Applicaties

rr",nl't?<,,'nriften worden in ge-

CEMBER.

N. BASSON,
Secretaril;.

ntOnderwijzer
erwijzeres

'. 'EEN ORONDKOORTS.

RETia _r opmerkelijk hoeseer do PrUzeo 1'lW
vntgoed ill de groote .teden van Zuid Afrika
in den laateten tijd lijU opgegllAll. Niet alleen-te
JohDl111esbuq IIChii~ltmen bevangen te zUn met
eene koortil die een dorst naar grond beeft deen
onteta:lJl,een dontdie uOi niet geleschtill hoewel
men reeds Iherhaaldelijk gebooie" "townshlfW"
in de markt beeft .ien venhrijnen, maar ook op
bet KaapllCbe achiereiland en te Pretoria heersebt
deze ziekte in een crIllItigen graad. Te Muizen
oorr, Bondebosch, 6I\Z., werden in d~n b.t\tsteh tijd
vele erven verkooht, en op al die verkoopingee
W1Irendo bioden even i.retig. Deze koorta i!
le Pretcris &00_ erg geweellt dat men vreesde
dat sommigen "doonnlLkaar" zouden sproken
Dat meer dan een bedrogcff zal uitkomen il Olel
oDwaal'llCbjjn.liJk.

Deze dorst naar grond IS eoo Leteekenisvoj
dat wiJ er wel een paar oog.... blik.klln aan lcun~
nen wijden. Heeft men hier 81ecbl8 met een
IlpecuhttJc-g'eest te doen of ontstaat de' "boom'
door eeue werkelijke behoefte die gevoeld
wordt? Niemand zal kunnen ontkeunen d3t er
velen ,jJn die grond koepen onkel met bet doel
dien spoedig met eene win.t weder te verkoepen
en ill zooverre w.ordt de koot1l1 steUig door een
speculatie-geest aangevuurd, Aan den anderen
kant ÏJJ bet ~r opmerker Ijk dat de nieuwe erven
niet lang onbebouwd blijven, dat nienwe gebou
wen DlUI alle kanten op"pringen, dus een oowlj,
dat er beboefte aan meer huizeo béatant. En
daar dit het !:Fval is beboeft men ~oorhaDd.
nog oiet te vreezen ~dat er spoedIg eene grook'
daling .al plaats ,'inden.

Men beb<,)eft slecht de plUU!tlglel'"luslen der
ateamel'll die wekelUka onze ha"ellll binneD
.tooDlen na te gaan om te DIm hoe onel du
blaoke be"olking ,-an Zuid·Afrika t~eneemt.
Gedurende deze week was bet gétal van ~ko
mende'n onge"oor 1,500, en dit getal kán als bet
gemiddelde beaebouwd worden. Dit &~o een
vermeerderi~ van 78,000 per Jaar wezell, en
~kent Illen daar Illog biJ het getal da.t !&ng! de

J. B. \!.A.nAIS-"'-· -eo-. -AFSLAGERS. OOItkust naar Durban cn Delagoabaal komt dalI
6 Novemoor,-Bloemendal, Groot lJr&ken.tein. ui het wtanl waarscbUnllJk Ulet ,'er "1111

De pl.a&tsB10cmeudal en Oveneell .• tuknten, kul. lUO,OOO per jaar wezen. Van dit getal moel
pen, rlj.len.. leggers. ok.hoofd.n. !JllP"". bah~ men ~"ltuurliJlf aftrekken allen die maar op' eell
"ljnpoDlp, Dr&nuewijn.keteL., kehlorgeroodschap, bezoek komen len na eep "erbilif "an eenige
beesteIl, t....zc~ varkens, lJlniUJ"(~l Cft!.. enz

11 Sovember.-Te ., I'aarl Diarnant," Rldeelinll maand.,.. ouze knsten weder 'orlaten. HUil
van de Paarl. De genoemde plaal.8en, groot tu,.. getal ill echter "eel klemer dan dat dergeDen die
ochen 1100 eJl 1200 morb",n, weJbebou.. d cu oe[, ..... "'-'-nRar onze gewe;Jten komen of om hier te bliJveIl
L""ende have, vB&llVerk,wagen., karren, boenierij. wonen of om hun gejuk te beproe"en om dJlll
gereedschap. hUIsraad cm. elU..

3. J. HOtMKYR .... ZOON .a.FSLAGERS. naar Europa terug te keeren. De meeat".van
deze laat.ete klR8llO "Illdeu . heel spoedig uit da f.

~ ~onmbert~Dlllkenlei 3Q prachtige koelen, d I I
'y' l~udoehe blil, karren, tnlgen, moma! ;ehCIder en.. het I'liet "elen gege"en IS met een gou en e~

"o,·eml.oer.-··~orfolk VIlla," Zeepunt. hetpr.ach. IJl den mond geboren le ZIJD. maar zll In elk
"'ge bUll nu dieu n""m, beneveu. " bouwperccc· geval l!l Zuid· Afrika onder onzen blauwen
len. hemel. in ons heerluk k.hmaat on gezonde lucht~ Novembcr,-Dl1rb&n ..·~taUe. 32 jonge O6Ien
en k()(lIeo. eell "eel beter bestaall kUDDen \'Inden dali III de

J. D. CELLIERS" Co., AFSLAUERI5. .tnHM der t~urofJeet!che steden Bel
ge' olg IS dut. ZIJ langMmerhand het Id,:~ laten7 NO"·C01ber.-l'rctonn, erven,

11 SOTcmbe.r,-II"ldclberló, Z.A.R, enclI. '"renIlaAr EUl'Opa terng te keeren. en h>ewd
DI':}[PKRS, MOOHb: &. KklLlE, A~·~I.AUY.RS. ZII zICb nog ten <:I"elo als YrucaJoeLillg~n b.·-
a :-.'ovembe.r,-ll ""I ......lorp, 100 ecnste·kl.:ut Munte· schouwen tocb I~cren "'II ongemerkt ZUld·Afrika

~idoo ezel.. ~ . al. hun lanll aan le nemelb,
6 :-<O?~".be.r,-~torDl"'kr. to~ ecrotc·kl ... Monle·

video .zel.. ., Wilt b!'engt deze IUllll.8chen nlllU' onze ge \Ve_-
DK VILLIER:i, !U:\lEL~IA!'I.I: Co. AFSLAOERS tell? :\utuurlllk het feit dl\! hH'!' 'c,,1 to d~o

S ~ovembcr.-';'" '''I"lIlIls ..tatlc, -lO (""<In en 20 ,alt en "oor dat werk Zilll de gow], eIliell indl'
&O<1On. l re Irt '·erant ....oordelllk. Wil bobocn dr<gel!11...

:l S('vcll.Iu"r.J h L<j>mUI55l.1tIC. ao cxlra velte meer klerken, !!poorweg-beamblon. enz., 1I0n-

,Iacht",,,,,n. dIg. Do voorUIlgang op elk g"olcd gedurende
1'.Hï. LJ l'LP\'1,[1. AF~LAOr:I;. de laat,ttJ )i\J'en W1L8 zoo grout da.t wu 1£1)

10 ~O\ CUli {Ir -K l"tll "HlIe1, IInG1] :K(.·r!tterlVI~ ntodzJAkt waren menscLen UIt den "reemd,
-,wtIOU. iJl: I'~t:; grwt ru !Il) 360 OlM'gCll deT'endc
h.ve enz. . te gebrUIken Indlfelrt zeggen w[j. Il! II'

deze "oorultgang le d3Dken "aD de goud·
velden

Het .prt·áL wel "'Hl .elf dat de ruenscL",
die IUkomoll om dIt werk te doen er lOe~r
of mln ~oor geschIkt ~Ull. Met ruldere woor·
den ZII komen UIt de .teden en dorpen, uit d.
kantoren en 'an de spoorwegeD van Europa
-met "an het platte laud. De rueu we be·
'oiklUg dIe Iller wekeluk. Ip8troomt 18 du~
eene .t«(.JUkc ntet eene landelll"e ZIJ k,)-
mOll onze lIlduetntÏn, ouzen handel, ooze ~poor·
wegen UItbreIden en mut onze koornlanden uD

w[lngaarden T' \'au dell landbouw ve....ta.an de
met!l!ten hunner met. en hun sympatbIe mei
eene Iandeluke be"oLlcing IJ dán ook bedroefd'

STEPHAN,

DOODBERICHT.

OVF;RLEDEN te Roodebol;ch, op Vrij.
dag, den 30sten 'Octol&r, 1896, dil

Wel Ed heer PIU!JI J. P. Sl'Iuuu:r"in den
onderdom van 29 jaren.

Het lijk ,SJ preeies ",,'orden opgenomen
aan zijne voormalige woning op Zo:m.\.G te
3 nut" nami<!dag, voor Yaitlao_d per weg.

Rondebosch,
30 Oct., 1891).

ODD-FELLQ WS ZAAL,
PLlEIXX.T:a.AA.T.

VERKOOPINGEN

Prod uktenmar kten.

MARKT

30 OctU""T, 18~6
II. •. d.
O· 0 0
o II 4
o 0 0
o I 0
OOit

Soollen (grO\lllc).
llnl. pf'Clen
Erwl.en (groen.·) .
Lukwart.
Kool

o II "
o 2
o ri 1
o 0 10
o 0 1

7 kanen

:;!EUWi> ¥ARJ(T

:10 l'ctol>er, 1896.
II. e. n.
o 0 21
o I~ 0
o I "011
o 12 3
o 2 0
o 12 8
o 15 3
o 12 0
o 3' 7
I 0 (\
o 3 1
o 13 6
o 0 0
o ~ ~
o 0 10
o 0 0

OOi
o II 3
o I .j

o lO fi
o I 6
o 0 4,
o 4 10
o 6 •
o II 0
o 3 0
o 1i 9
o I II
o ; 6
o 3 II
o ; 0
U 0 ct
o 6 0

Kool
Lemoenen
Boter
l!:it!ten
OUt1yR.8

Lukwart~
Aardappelen
Appden ...
~"Oll<ll (:;roene)
Gon!""
""I ve ...
HOende..
Kalkoenen
Ee"den '"
Er,,'tcn (hT}"Oene)
\' IJgell (~rOt'nc) .
Znurlemoenec

PORT ELIZABETH.
- 29 l)ct.,I.'r -{rer telegTMf) -Op ,Ic wolmark
was er hedenmorgen gt."-'11 l"eraodenng 10 d~ prijzen
De ...~ngel>o..1cnhoe\'coellteluwa.s 161 balen, waarvan
111 '.rkocht "'el'dell.

KIMBERLEY.

(Vali de hcer,n Jam,e. Lawrence ti; Co.)
30 October -- (Per ~legraaf).-PriJzen

produkteD op beden -
MlIel... I 12 0
Mlehee 1 :ol 0
Mieliemeel 1 5 0
Kafferkoorn... 1 II 0
Zemelen 0 7 0
Haver 0 Hl 0
Havergeuen 0 !l (I
Kaf ... 0 1~ 0
UIen... 1 15 0
Aardappelen 1 10 0
Boter per lb. 0 1 9
Eier~n ij I 3

o 0 0
o 0 0
o 0 0
'0 0 0
o 0 a
o 0 0
o 0 0
o CJ 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0
o 0 0

AAN INTEEKENAARS.
DE Subscriptie op "DE ZUID-

AFRIKAAN en ONS LÁl~D"
zal van af 1 J'flnuari, 1897, terug
WONen gebracht op den ouden
prijs; t.c weten: Een pond zes
shillings per jaar of 6)6 pel' kwartaal

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

Drulrpersm:18-t8cbappij,
Van de Bandt de Villiers &:; Co., Bpkt.,

17 Ang., 1896.

Corresponden ten
WORDEN verzocht alle hrieven-

geld ter betaling van reke-
ningen voor subscriptieg, Adver-
tenties en Drukwerk bevattende of
betrekking hebbende op bezigheids-
zaken, aan den Secretari8
Maatschappij, en &lIe brieven
ColTesponde~ties voor de Courant
aan den Redakteur te richten.

A. B. HOFMEYR,
Secretaris.

Dr1l1cper. Maatl!chappij
Van de Bandt de Villiera·& do., (Bepkt)

..on. Land" Kantoor
, Eaapetld, 1.Oot" me.

na

In-
30

mUl.
Zleda.:U' een "'Ill de redenen '1'1lATOlll de

prUten V:LlI grond III Ollze groote .!.eden z'>o
Rnel toeneemt. Onle stedell en dorpen "oor&]
Kaapsted met hllre VOOI'!!teden , Port EI,za·
beth, Johanne.burg en Pretona zijn te klelD
om al ue Dl"uwe stedelingen te h~l.vestfll,
va.ndalr de .nelle ulIbreIding dllr Btedrn
De aDdere dorpen f' !Ite<1ên' "an 7.Uld
Afnka voelen de verandertng ook. hoewel
III germger mate. Onze corre5pO'lldent UIt de
Paarl meldt dat hot bouwen ook daar 8.11lk
voorUItgaat.

Eeu der gevolgen van deze vermeerdering
m de stedeilIke bevolklOg rIet men in het ~e-
scllreeuw t..gen protektl~. Die meuwolillg,m
geven Illets om bet land, waann ze komen
om ruk te wordeD,len IU "lin gereed 0111 eemg
geroep ~e weergalmen lndien bun gezegd wordt
dat ZIJ daardoor betere kansen zulleu kriJgen
om voorUit te komen: Wat er van de lande·
liJke bevolluDg wordt, daar kwellen -jl zlcb
Diet over. Bet is daarom nood£JLkeliJk dat
onze onde bevolking alle Icrachten II&n-
wendt om met den stroom gelUk te bliiven.
Komeo Eli eel'llt er ooder dan III het klaar met
kees. Bet gev"" IS thalIS grooter dan OOlt
t.evoreD en heel wa.arscb[jnltik .al re later
minder "orden IJldien de meuwe _beTalInog
cch meer en meer Ilan Zuid-Afrika gehecbt
begint te ge'<DeleD. Intu88Cbeo 18 het de plicbt
V&D een ieder bet 'lIne te dDeo om ODa volk
in staa~ te stellen ziJn. pc>sitie te blonn
bandb ... en en op gelijkeo voet Tan L'Ompe·
title !Det deo DleuwoliDll1 111 het striJdperk t~
tredeo.

Nationale vraagstukken.
Het doet oos \'001 genoegen onder dit hoofd

OllUU lezers de oonste b!Jdl1l.ge '-an OOnreek.. un
verhandelingen van de pen van professor; De
Vos aan te bIeden. Professor De Vos staat
algemeen bekend ab een ware Afnk.aner, die de
belDllgcn van zlIn Tolk diep gevoelt en ze op z' In
warm bart draagt. De diepe ernst waaNIlooe niJ
onze toestandeD gadel!lll'lt en overweegt, en '!l0e
bekende en gewaardeerde beuul.igdb\lld verheffen
bem VCITO boven de opperdakkige batchuloli·
ging van een doordrIlver ,een b?"l.boofd te "'IIll.
HiJ analylleert onze nationale en maatsehapI'"
IUke toest.anden met bet oog van den man IDet
eeue groote ervaring, met 'l6n !lCberp oordeel "n
met _, gezoód hart. Zu"e woorden bebhen
derhalve eene buitengewone waarde en allen I",·
booren ze met de grootste aandacht. te leum en
iD de ernstigste overweging te lIemen. Men Ite-
boort, "ooral in de kritieke tHden 'Woarlll wir
leven, den schrjj"er dan~baar te rtJn "oor bet
werk dat bij in liefde Toor z!Jn Tolk hee(t on-
dernomen. Wij le\'en. in dOItkere dqen, velen
l?Open genar door de onzekerbeid te worden
opgenomen en alzoo bUMa zelfstandigbeid te
verliezen. Velen Ironne') niet doordenken en
bltiven i;obben op de oIUltUimige ban!n van tru·
fel en begiItaellOO8beid. Delen vooral behooteo
ouan geAIlhten hOOfleeraar recllt dmkbu.r te
JUo 1'oor de FlwiilAnpt die hij p&t &oen. Wo
,.ertrouwell dat &ij1Mbjj<:lnpo niet ~ illo-
lID !lW 'fOOI'Il OTlrdlcbtl1l1kD ~

BetWhernlengelen.
Het is oueeu.lesers bekend dat o.~e zaak

nisd is van het gebouw in St,
g"" ... ~II:iI..· ",.waarin tê gedurende de laalBt.e

werd voortgezet.. Het g'lJ;lg moel-
genoeg al de zware maohiuerle eu al
16tterk.asten .over te brengen, doch het

blijkt nu dat er andere diug ..n waren
die nog moeilijker WIll'en over te brengen
-wij ~oelen' de bescheI'Ul-engele~. die
over' bet werk van deu konl'lWtscbrlJV61',
lett.e,rzetter en drukker waken, Maal'
....taloeD die besehermeugelen onwiFlig de
oude en welbekende sehutlhoekjes te ver-
laten, hanne tegenstanders, de drnkken;-
duivels (algemeen bekend }~S D.D.) na"
men tie gelegenheid \vruM' -eu zal,im. zeer
vroegtijdig' l''OOc18in de nieuwe ~o~~g al
onzë werkzaamheden met en ondeugend
gegreins aanschon wend een.d~ ge:legenbefd
afwachtende ons een poets'te; bakken.

Men weet het bij onclervit¥ling hoe ~
woon iemand aan een plaats en omgeving
Jill') worden. Men kan. zich vooratellen

goed elkeen op zijn post paste in het
oude kanioor : doch hoe knap en handig
iemand ook al zij, het zal een paar weken
duren voor alles weder in de haak is.
voor men weder geheel gewoon zal tAju
au~ de nieuwe omgeving.
~ Zich' deze dingen herinnerende tal 41'1
lezer wel kunnen begl'ijpell dat een 011-

uk t-hans eerder verwacht kan wor-
dan onder gewone oIllBt.andiglleUc~I.

Wot>uRdagnacht trof zulk eeu ougeluk
den vorm van de eeue zijde van 11£,t
hir"oegRl'1. Hoe het 01L'1 ook g~iefd.p.
daal' Iligt' Il (le tluiv..enJen~. Il'.l!.?rtJE'll III
eeu hoop en de. drukkers IlIl,'cLtJe8 lach-
ten smaakvol over 011" \ el'uriet, Het
rapport van de vel'g-a.lel'ing le Somerset
West, het MllilnieuWll. enz., moegten toen
OV6!'1ltallu tot heden. Wij hOopen dat Je
goetle besóhel'Ul-engelen spoedig hun io-
trek in ous nieuw kantoor zullen maken.

Het theologisohe seminarium
belasterd.

La..tstledeu Diusdag bepa.,\]den Wil de aan-
dacht bÓ eenen luterlyken, lagen bnef van een
oorrElf!pondoDt in de GIp" 1'",u,. ID onze mt-
&aTe van Dondsl-dag verscheen een 8tuk VIlI'I
., Zendeling ,. waann hjl een gedeelte "an deu
brief' vl!ll "X" <el t.a.a.ld" en :Jalt toonde boe
valoeh en Ill.IIihartlg genoemd schruven was.

k deed bet on8 veel genoegen het 'Waardig
protest van den eerw. Legg te publioeeren.
In een andere kolom ,-inden on"e lere ....heden

eeu. cbrll\'un vlln profC8l!or :A-illnw wAA};nhU de
ven a8IIertde mededeeling doet. dat hil reetis den
avonel vali den dag waarop de Imef \'all "X" in de
Oap T.m." \'el'llChtmen i•. een bnef aarl den

van genOemd blad heeft g'ewnoen. een
waarvan hU OllS ""n ooPU ter pu blica tIc

toezendt, docb dat de.te briel nog Ulet i. ver·
schenen. De CAp. T,,,,,, zlll wel weten of bU
den brIef ontvangen beeft en lIld,e:1 ~el waar·
om hU er geen de mll11!te kenn;" Tan g..-
'nomen bedt. Wli ~uLlen een UItleg VBDdc C<'J~
Tim .. afwachten "oor wij o."or ZUil onverklaar·
baar gedrag een ~I gMn vellen.

lutue5Ghen ,estiF., WIJ d~ a.a.udacbt Ol' uog
een p.nar llndere blltp'Cn 10 ric kolommen \1111
gen&emd blad-bne"en dIe 10llder eelle enk~le
lanmerlrillg Vlln de redaktIe de w!Jde wordJ
"un mgtlbond n ) n de uitga "e "an de_, Cape
Tw." "an 'Woensdag ,e.schonen twee bne<cn.
Uil smalende op de theologllOChe, 8tudenten en
I~ twoede op dtlD a!'béid der, pro{tlssoren lil"
fJredlken. als oP\'oedllh der jeugd, h"t zoo
\'Oorotellclldc alwf de "",(,.(Ij.;., atmosfeer te Stel-
lenbot.cb verpcft IS, en dat b/«II/" jongCl:M CD

meIMJC5ge"aar loopeD le wOl'dou "e.ICld.
:Met de 11",,,';loo>.e ""bI'U\lers willen Wtl "ns

nIet mlaten De produk~n ".. rraden genoeg
do lage tnoorst der schrJ"eu, ,lte 'Waarl!CbIIU~
ltik mei. een oo~ V"Jl d:\epd ,erac.)1tmg "p lIet
Afl"kaosrdom cu de ~ c(it'rdults~he (.J crc for-
nlw)'de Kerk nedenlen. Mllar wat m<>et llIen
gaau denken \'an bet meuw.blad dat zulk oon
vemcbteluk.e c'Orrespondel;!ue III .tune kol ...m·
men opneelut' Wa.arllJk hot .A.frikn.l~rdom i.
verdraugz,"'1t1l en vredelie,·end.

En dan durft de c,,)~ Ttnle~ nog te spreken
'-nn bot wegncmen '-an nssenhaal en de Illeen
Imeltlllg de!' ,erscbillen~ blanke rasscn UI
ZUld·Afr" ...,! Er zun sommIgen met WIe et>D
fatsoenl!ik m~n lifh uiet met zelfretlpekl kan
vereenzelvigen Maar Wil lullen \'(>oreerst den
tut leg der Cc'}" Till." afwachten.

Cathcart slaat een goeden toon aan.
Te Oathc&rt 'Werd eene Terpd3nui gehou·

den en de rosolubes dIe genomen werden <lJn
heel ve... tanolg. 11eD prot.esteert ten sterksIe
tegen het opheifen "an de _jnvoerbelastmg op
koorn en vleesub, hoewel men tevreden ,al
Elin lIwen die op vlees}'h tijdeltik warde afge·
schaft indIen absolull' Doodzakelul>. Het
telegr.ull .egt nIet WIC op d" "ergaderlIlg te-
genwoor(ltg "ru ell. doch bet 18 beteekenis\'ol
dat lUIst lilt dl~1I hoek een '00 gezonde gee.t
komt. De agItatIe hier UI de. Kaapstad iCbli"t
&&Il het I;wunen te "!Jn-boe kan het Ill(ders c,
De oUf.enl van lllr Gordon 8pngg en de 'eie
praktiacbe arguID611teo bebben dun schreeu we....
de Btem buns ontnomen. De heer Black die
te Sunonsstad wo bard praJltte over dlDgen
WMTvan hU meta weet. ooeft bet IeeluIe op
denl kop gekregen. De agttat.le leeft Dog, doch
de geest ~ geweken. Zelfs de .KaaJ>"tadscbe
etraatloopen worden moede van dat geraas-
maken en )ulchen met meer zoo bard als
ZU \'Toege!' deden, Slechte oprechte agItatiea
kuoneu·le ..en, de valacbe stenen een oatuur·
Iliken dood.

Proklamattes en runderpest.
Of de regeenng vaD de verondel'lltelling wt-

gaat dat ,het HollaodllCbe. gedeelte van de
Gouu"~""'JrU Gau~ niet geLezen wordt, is ons
onbekeod. 't Schijnt echte~ aoo, hoewel die ver-
ooderUelling niet behoorde gemaakt te worden.
I!! dea tegenwool'diien tiJd nu flink bandeien
all. beteekent ten opzlcbte VIUl de tooderpest,
kon .men echter wel wat no den gewonen
gang afgaan en proklamatie., die betrekking
hebbeo ~teDdeela op boeren. die HotIand.lcb
sprekeo, tegeliJk lO '.ot Hollandach en Engebeh
laten venchtinen in het gouvernemanlt8 hlali-
ZOO15 er b.v. in het Ollmmer van pter een
proldamatie, die van Icracht wordt op z9
Oei;ober, bepaleode dat alle vee dat nog gevon·
den wordt in de strook laodA ten ZUIden "an
Ol'&lljenvier die ecboon moet zlIn, doodge-
scboten ml worden. Dle,prokbmaLle vel'8CbUDt
lllleeo io bet Eogelsch, en sal ook over eenllfe
dagen wel in t Holl&Qdach venlChuoeu,
m&llI' waarom DIet tel'lltond 'r .

KORTE PRAATJES
OVER

GROOTE KWESTIES.
"Is invoer v"o leerplIcht (gedwongen

OOOerWl)S)than. wen.clu'hjk en
UItVoerbaar ln de Kolorue:"

Oe <lJ" ocding der !rinderen berust O!I de
ouders aan "-le ~ll toevertrou ...d 'Un. Die "er·
plichilllg om ziln kinderen op te voeden en
derhalve ooie te onde ......lJzen of te doen onder,
"'lJzen naar ziJn of baar vermogen mag geen
\'ader of moeder zleb '-an de schoude"" laten
nemen Van de uitvoeri.ng nm die nlrplich·
tmgen "lin ze dan ook '-crantwoording schuldig:
Aan wie? Voontanden van Leerplicht bewe·
ren: aan de regeering. .(\.ruieren bestrijdeo
dat. en "oor en tegen dat punt valt heel wrat
te zegger. en if,>reed. veel gezegd. Wordt het
duidelijk IIJIJlgetoond op hechten grond da.t de
rege.eriug of het land geen recht beeft 'l'eran'-
woording te vrngeo \"&lI de oude", dan is M-
tuurlijk de k ....Clltie of de invoer van leetpliclrt
thans weoeehelijk lB 'guh!el ten eind,e. Gc·
steld dat de regeenog del landa verant"!roor-
dini i&D ,.orderlJl VG oe .oud_, dill komt dfI
Vl'III ; tot op 'Welkt~,.mo.t 4. ndor o;f

moOOQJ'het killa oJ'leiil~n cri doen Of'lcid~n ODl

aan ziJn roepIng vol<;L.1:UJ·te hd,heu. Kon re-
en p.'lrlernent zulh bepalen.? 7ftO<> )'1.

dlUl niet allo kinderen "01"",,, een ze ... 1

model afgepast en afgemeteu "onlun" Eli "
Ik 0011 Il~n en afmeten u ...tuurluk el)

~~Ig' u. de gewone·ortl.! der dingen ~ Elk kll,·1
~hoort upge,-oed l~ wortlcn naar de g"" ell .1 re
ur tn hem "iill. en <il" behoo r en ouders nil '"
(faan en lDet wtz''!Dqenug van onderwjrser- , u
~llderen. die de kinderen dag aan dil': ga.l,
slaan. kali toch bet !.",oot.c publiek OIet ...elul
.,.-at verwacht kan "orden vnn dit of dat kin-!
Op grond van de gedacbte dat elke mensch t·, n
ool':\llid a.an~e ....czen posllle I" "en voor hcrn
bepaalden Icrirrg ml in te nemen heJ,hcn III .t,
groote mensebenwereld. ben Ik he-I ...t Il',lll

eeln-onn:ghelo op geLHnd nm onderW'fJ" ",'1'

e<:m\'Qfllugbeld -- die wellicht moel J,:"
men als men] loerplicht invoert Uc! l'e b~I"t
echter of "eien "an opime 'nn <int Cl , III d,
bla.nké Le\'OlklllS alb ier niet .. terecht <'''IJk""j"11
ai:!! er geen leerphcbt mge. oerd """nit. G""..,.ld
da~ dit wo. ill (£onder Ieerplicb t h......fl IIH'

biiyoorbOeld m Nederland OOtere resultatefl ,-"
h~l onderWIJl! dan III EngeilUld WMl' w .. 1 1.·(r
plicht mge\'f>crd t.). is bet dan ... cnsc·b.,J"k di,'"
than. III te vocrenr ~lHn ant woord daarop I'

ontkennend. Het geheole nelsel "W Oil' tq"n-
woerdig onderw!Js i. we door eli door \'('rkc?rd
zal zoo ",emlg voor het gru""" I Ilc~1
van onze BvlblDdscb·'prel« nde I""olklllg I~
teekenen, dat men verphcht O1lllcr"'!I' eer .. t
dail Uil kunnen inmeren. narn.t men hel i,'"
heele stelsel gOlOl\'ert! of he, er veruieuw d
heeft. Over dit stelsel ••«lf UIt te "-"Idcn g-dllt
met eli l.OU te c-eel rblm:.e vorderen I Jil I~ u
kwestie die later besproken kan wordon (;,.-
noeg '11 bet voor mn te ..eggen dat het <teh;.;1
!!,clteel en al beheersebt wordt door en g;%I'OBrl
IS op bet geloof ti,,, het doen \ an eum.!"
kinderen ontwikkelt LIet men de ammentje-
wat rU'I en gaf mcu onderwijeers wat meer dl
vrue hand om hoofd. hart eli hnnd 'an de kin
deren te vormen. da.n I.0U er minder tt> zegg( n
vallen tegen loer-plich t :'\[aak d us eerst, 110<'
li! nujne rOth'neerlng het ouderwus MIIO-
J;)4~ d.w.z. geef onderwjjs In Oe tanl des '-oLP,
ill den geest des volks, tL'lAI'. de Ye~e
beboefWn en omstandigheden dllll 'ol.ko III elk
dool .ter KoloOle. Heeft men dat- 'OOl'IIt mg"
\'oord. en wellicht bereIkt men dAt door bel
vestIgen "IlO "l!Cbool-boards" ai. "oorgestelrl
<l'l')r den heer Tb"ron daD koml de ,~'of
bet wen!IChelljk il! Leerphcht in te '-oeren
lets wna UIt "olgl ~at lk Inll.llS ,I. wel\S('hel!l~
beid en dleDtengevolge de UIt' ,...rha", b.wl ..,1
ook met ,'an lIlzle.-Eon 'r:l.'1g. dIe \JU dil
onderwerv nog dl~lltle bebandeld te worden, I'
deze, wat le doen met de kmdcrell nHl kleur
lingen d,., \'(>or de "'<Jl gellfk .!.Mn mot d,
l,lanken'''' Yoor men onH~aat tn" Ul\'"Qer vltrJ
leerplicht. ,hont men dUldelllk 'atl <HnkM.nd"
knnt III I te "preken. dat leerpllchl .I",:hu bt,
,Iueld wordt ,".IY h(aJlk,,, tll/,,". Doet men dil
meI dnn 8TIlldi Ille" w'h de ke(·1 af --~()i{ ~11
IlDd"..e kwes"e. dIe. III ,erwl.nd l"ernl(,le. -korl
aangest.lpt moet worden lO dere .. "nmlfF.
.-eggen hug-Ill IIL...1.r leerplicht In te ,.,...
ren In dorpelI eli .to<l",1. dan ....Ul 1&1,I
bet platteLand ,,,Lgen J Ul-t '!>(Jr Ilat Oey-II,
nun UH dor-pen eB .. tooen 11':11 Ik I~\ ree"j
Hebben dorp- en .lllO.beW-OIIOT1lInlet ....·",1,
veci 'oor hp onze buncnbe, ulkln.g J 1':0 "'·H..1.r·
om len koste dier 1)6'-olltlllg sl.ad eli durp ,,":
meer ,()ofrecbten run onderwll" gc~h()uken .
Dit," '11 punl. dat met nndere Inen.k ....ClIti,."
'1lI1 de Afrilrnner be"olking ill 'erb.IIl<l .tLt
en dnt ik daarom ~lecht8 "'lUst lp. om Rln
t., t.'<"'tlll dat UIen met te baru;tJg Uloet ~IJlI
m.,t b"t aa.odnlll!en Oj.>de wCll!!Cbelukb~IJ ,''''"
leerpllcbt.

hl !.\l,r.l'

Dne Jaar gek·<it:1l I,rowht dl.' rcgl·t.wiug- ('I'll

tal 'rul audit lunet:ll' "choolrt';.!'ldauo~ \ t)()1 I..
p"rlcm"llt III h.,t Ix,La,,!! '.111 de op' .~1',,,
dcr ,. arme 1,I"nken' Z I allen werdell 1I'l'
g"nom~n [),'ch de bocr Hofrn"\T, clanrme.J.
nl'g nJet te.yredOJ1, olud<ll bh lnr.a.g Jat ,Jj'
beducJ,h, klJ."J;I loch IIld ~I. gelle"j du~rd,<'r
rou worden ~pon. sielde (luk no~ de ~l':
geilde IlwLJc yoor _" II-.<t dit 1'"1'. tct·wql.ltel
het strCl'ell dOl' rC"g(.·~~ waard('ert I om r'1e
o}J\'ol'rlmg der arme l_,lanke Jn~j)&etnCIJ l,
OOvol'\1ereo. "Is blIJkencl.· nil d.· ad, Itw,,". I,·
scuoolreguln.tH~~, tt~ch ,án ~C, ('ItJh'n ...., rl:lt ho..t
bpoogde doel nIe! len 'dlle ui .. ~rd"" loc
reIkt, ten,!! d. ""J'>(llcle regulatlP.J. ...otdtm
opge"olgd door awle"e maatregeleuj zoo..l. de
TetilgIDg. op gesdllkte plekkeII, \ /i;1 ""hoi""
waarin de gewone "ille, 'aO e)""cn Lalf on
d ,rw!}" onderget!c.hlkt wOl'I.lengen".,.ln ""'" 1>('1
af,.,c:ht.en mn oog eo hana ell a."1 de tuu,"
m ...killg' ID ar.beltL.lo.a.mbcld. onlellfkreld. g-e
hoprr.a.amheid en tucht, en teaz[ de . anne_
hlanken' k(jllnen worden bewogeli OIn Ill,-~r
algemeen gebrUIk t<'l maken v"1 zoodllingc
scholen dall"z!l doen "an de b",,~d, , bt>!l .
door mlddel "all eell 81.,1",,1 v4'" \crpLJchl
schoolhezn.,k le worden toegep~ onder IR'n
permls.~l.e'·e acLC ,ulgen,. de ","ttnterendC' tlill'

stalldlg-bedeo der <hffereot.e dlstriktell of 0l'
eene andert: l1lal.)l~'" Dit ~ooT1liel hIeld nl'r
8telhng~n III -1 Dal ollze geW\<lne ""h"ll'n
den armt.·n hlanken II lt..: f \-an grotto nut. ~Pl

2, dat \ ooral handwerk· lof aru~chtl!Cbult II

'oor beu dIenen opgel'lcht t.., wfrdeD :, @l
.U dOl! DO<><b;door eeD I!telsel Ta.n leerpudH
moeten ged wangen worden \ an Jjulke .chul<"ll
gebrOlk te maken 4. dat dat "wUiel .Ich m(",t
""hIkken naar de UlteenIO<l!Jende\ owstao,l!g
heden ,der dIfferente dlstrlkt.en i De£e .tel
hngen werdeu door dil wetge"erale Tergane.
nng goedgekeurd met eenpllrtg~ .t<>mmen
>oor zulke ""holen en zoodJullgeq leerplIcht
ben Opk Ik luik n leerplIcht 1.1 Dlet a.lleen
wenscbel!lk (dat erkent leder). ~ IJ! (",Ic
uIt <oerba.a.r. wallt bU zal zich o. moeten
8"hlkke'n ti",·\) de lijden en gelege !teden, d.
8:l.Iweneu en orbeldAmoellnkbede \'ltn elk
dlstnkt Zulk'l! leerplicht' £on acme
bl&1lke kmdel'll bekwamen voor .... becb~n
telcJll'aaf-, "paar weg- en polillediells. .·MIln
'li IQ de toekolll8t honderdeu Id urhng"n
zouden vervangen. en zou alV)() d JU'held.
kwestIe bolpen oplo.~en. Zonder zoo let. Zltn
ze hopeloos verlo~lI

Al"n 1KAA._ DER

" Ged wongen onderw li" beeft hU d e ~ e.te n
onz~r Im'tenmonocben een leelvke k~~ ('n
men '" el e"en afkaeng T'1IlJ- a~ b ". <ap d.
branduektewet En to~b, hoe men 00", &1
tegenspartelt, za! leerplIcht (r.ooal.! men bet
he ver noemen moest) IflCt /flO"tf!"! IJXJrdM 1LlJ·
derb zmkt onze arme kLas 'l"IlII Afrik&ner- aJ
dIeper en dleper. Vraag het onze predikanten
en oolierwuzers, ,,"ooral lil beL onderveld, eD liJ
zullen n zeggen boe trenrig bet op O'Cleplek-
ken nog met h8t onde ......L'" gesteIII 1& "D hoe
yele oudel'll er zuo, die weinIg of geen belan.g
10 de 'op"oeding nn bnn lrrooet !!tellen. lelt.
daar. waar men met een Id&lO beMJe opoffe-
nng een achool Iui.n bereiken, 'wil meu 'geen
moell.e doen. 1k 'Weet van vel"llCheidene ge
vallen, waar door OfIder"'lJZ8!' eo eeboolootl
minte aa.n arme oudel"fl berbuldel~ aange
boden werd om de kindereo r.rot1.8 lO de ""bool
te' nemen, en men toeh al et"tel UItvluchten
weet en de kinde.reo ongeleerd liet opgJ'OCleu
tot tu4 en 'WUIe de a.rJDQerningl!leeftild aa.n.
kwam. en toen moer.t er ~ttg wat iogepompt
worden om tocb door ., meneer'" niet "fge,...
zen te worden. W want die IIcha.odt! zou torb
te groot ZIJD!"
't IN ....aar, dat gebrek aan arhelde .... !!OmIp<1'

moell!}khoden '(Jp!~"erl lDrUU' e"enr;ecr " h, I
wa.&r -:at er veel op rekentDg ",UI de JU'I.. I,j· \
k..,." ..ue geplaat..t ·....oMt, ""t diei;; ande .... d,"
pure on"e"""hilllg)lCld 18. Lo ste<,!en en 0"'·
'pen mL m.n met ""n wel op "erplichl.end ,.
de .....!)" wetmg mO"lt" hebben. lI'.aar ,n U'

"Ult~ndDltrikten zal er veel 111 h:Uldoll ,.,'
scboolcorumllMefJ gelaten moeten word.",
.naar bevwa "an zaken te hl11ldeJen Tod 11,

leerplicbt bun de banden sterke" om or.'
Ilge oC onverscbillige ouden; t" d\\ Ingef] "
kinderen te laten ~eerell.. Ket ~~Il be.wur ",'
Ik e~ ...el dit Hoe gaa.t bet met de Ion .. ne
kl .....~ At.. al de klein)ongen» etl kielIlliJel' . 'l

ook Jaren mng nll.lll' de schoolbanken m()~:,"
r:aI de nltvoenog der "'et In de tuu"""d 1"- ,

ten sewer onlllogellJk "un. Er ll}oet d u~ " ~
oodcn>clteid geamalr.~ worden.

- _\ II I .

Ik ben "'an gedachttl d..t IQvoe!' un I"
plicht thllM '.eel' onwenschellJk Ill, wvaJ. I,,'
on met bet onderw!Js- ..taat. Een groot >'

de.elt.e van onr.e onderwTJIle", kent geen H
land&ch, en ala verphcht onderwua ...~rrl m.'
"oerd, "j>u .b.v. ik \ erpliehl kUILnen Lnn I'
klndertJElf! al tb swn ter op"~lDg ."0 Il"

schen, die geen '!'Foord met heD' kunnen "
ken. En dat beteekelll &t "r eemge Jd •
van het levRo der kinderen '-er.knoeld 'Il',,,~,
Geeft ('e....t onderwlJI'ce.. die onz.e Iand·tM.
\'entaao, die mIJn kinderen kunnen onderT.e:
!.en en hun vel'lltand oefen eu door mtJdcJ ":
de _taal bUlUler moeder en d ...·mg mu dan JJ :

kinde", na.at" acbooi 1~ zenden Gd Ik' eie
~ rechten 'foor Hollar.qllCh en Lngel.ob t,:'l,
op -ae scholen, met ma&! 'ln naam maar ie_:e
Ijj&, eD dali knlUlen we verder prateo 0'''' gt-
chtoll(U OII~" llQ~DKll IiQT't:l,
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B01CB &; DaaE.
Invoerders. van Allerlei IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om
KOMBU!SKACHELS EN LEDIKANTEN.

,onl1 II f1" ",(\~rF.:\f1E RÊ1ZnJ'~-S JlEVF.LF.N WB Á.A'N ONO

TUINSPUIT yan de beste kwaliteit- HANG ....AT.
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN, .LU.

TEN. ' db d tePICNICMANDJES, hoyaUendb alle bonoodig e en voor groo eD

kleine m'z! "~I j"tJ'I,(>II, •
" BERGKNAP£:AKKEN (zQ(\alsop bet vasteland van E~pa ID

. gebruik) wIL li zeer nut t iz bevonden worden voor be~beldi~era.
ftobeer ons CARBOLINKUM, uie Houtbewarede vloei.tAd. Timmer-

merbout, met deze uitstekende stof behandeld, zal ~, ..... .u.
oorzaken van verrotting weerstaan.

AAN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND.

KOL 0 N I ALE STE EN HOU W ERI J ·
'\De ondllrgeteekenden sijn be-
~ld monumenten en graf.
.~nl)n in marmer en !P:'-niel
te everen en op te rIchten,
gra n mot steenen mnren.ol
graniet in te Rluiten te MlI.!tp
land of op Andere kerkbOTell
in de Kolonie'of u.angrenBende
Staten. tegvn redelijke prij dil
en met den meesten spoed.

IJzeren hekwerk geleYerd
...olgens a.lle teekeningen, Op.
IICbrif ten gemllAkt op de beete
wijze, ingelegd met lood. Poe-
caleinen kmo.._n tegen ,cb
lugste prijzen.

Plannen om prijsen ",cm!1ID

franco op aansoek gezondft.

R CANE en ZONEN, Hoek VllIl Str&Ild en Langst!Mt,
~.A..A.P~TAD.

GRAHIETWERKEN WIJNBERG. TEl[GRAPHISCH lORES: CANE KAAPSTAD.

LErTERZETTERS,

ONMIDDELLIJK gevraagd goede
Hollandscbe Latteraetters. Vast

werk. Doe aanzoek aan het Kan-
toor van dit Blad,

Ex Stoomboot " American"
VAN NIEUW YORK.

WHIT E~1~YA,N & Co.,
BURGSTRAAT.

R. MULLER,
1 Grand Hotel Gebouwen, Strandstraat

K' AA,PST..&D.

• RELlUM." KAAPSTAD.

WHIT,E RYAN & CO.,
BU.~GS TR,~ IIT,

C&t.alogu.s en Prijs-Lijst op .an zoek

EEN VEltSCHRIKLLJKE HOm
EEN VJ4.:R~CHIUKLIJKE HOEST'
EEN VERSCHRIKLIJKE n-oFBl':

... Oommertial lIOad, ...,__, lJ 14
w~. Mer,-Ik tOD mlja ........ _ ~

IUdru-. ...... I~ .oa I --.
u.. PUtJl_ hob'- _.- _ lIIja .....
....... -. _1&<18 __ -..... ...
.... _, (jailt ... do DIU_ ~. __
alllUJ bOD 1& D.. 0aIdaaI< .. _>_ IL ......
_ JlDopit..l. k ..- _ ..... =
bob_' bo<.....,. Ill! lOIjFap_ DoIllljm,<SJ.__ M"

C"~~.~~I.'S1.·""" .
.EEN DOKTER'S Gm'UIOENIS.
EEN DOKTER'S GETUIGEN!.IS.
EEN DOKTER'S GETUIGENIS.._ Pw'" ~ lIOatIl W" 11... -.

..:::.~a:!..~blr.:.:. ~ ..":",18j
,...,...... ..... _pooWloo,' - 1&".. _ to~-~. .___ _.
prtnt.o . _ - ~... _ IllU ~ ___
... ,...j11e I.do _. _. dio IOIJ~)O li0ii<'.
Iloa<am bo.eell& _ allo Mdnlt ... W ...
..... o.t4fTb, BrooehIUo, ,"" ... 10_ ti _
t.Fn ....tl .. l\ld&,." ,...an. _ Do_

OL(U..BllW.,.Il.D., LLIl.P. _ LlL .........LJ..OJI, _ L.Il.

GEBRUIK KEA.TING'S PABrILLES.
GEBRUIK KEATING'S PAffi'ILLIS.
GEBRUIK KEATING~ PA.rnLLIS.

-nn ~ 71Ju. 0 ..... __ 1ItII&_
·l!oUT P>.rn ...... _ ~ ........ _ to_~,,_4&a-._ III ':t:'_'~~....=.....h.:O-:'-:- -, ..!......---..

ZONDER WEERGAl
ZONDER WEERGA.
ZONDER WEERGA.

,
"I ~M~RIKAA:J )~iI~ RUT JIGEN

I' '~

----------

HET GENA.S HEN ALLEN,
. I[_tlft",~~'" ... ~_

"l[IJNlTF.F.R,--Negen maandelI geleien !"'.."::.B.~~,::,.!!.t:;'-~ -
il betuigde ik in een brief a.an 11 .... 11 ~~~~~~~~=~==
de !"OOde oit.we,.kill~ VIlO RHEITMATl· -
CCHO in mijn g-e"!L1. Ik ben60 jaren ond
en IlPb :!:ljan.n l&ng ~('Ieden II.&n CHRON· [niI:ilijteLemancieraanhetObserntorlli
ISCIfE ASTH~IA ..u IUIEITMA.TIEK: en
soeht vcrlil'htillL( van vele beroemde rnses,
knndi~,., en rrol."..,rde ",lies eonder ba&t te
vinden C~ llarl LO lllijn gen,l alle ~loof in
men<chl'lljke bekwRnmheid Terloren, tot dat
iltRHECMA,TICUH.Oprobeerda8llmeeDl! K SPOLANDER & CO
zijn mijn l'\cur:d~l\. Rheomnti ..k en pijnen H. .' "
ill hoofd en 'lUllg<'7.icht vsrdwenen en het
nieuws is V("T on \Tijd vel'8l"-eid dat .. ea-
meester \' AS HO"l "ruper h".-lJ~mAal gezond
w&li v&n die ....onderlijke :Medicijn," en dit
'1<1\8 wed;t'lijk be' ge"..! i meeD die bet
prubQerdtl "CHelt h,·, 1lMl.

Do heer J",'GB UN ZIJl. yan V1aldontein
(3 nllr VRn Steiju 1.HlI')::). is geneun T~
een 1IC1lijnbonr oI1!:;uneeslij1r.gevu.] nn Bhen-
,,,stiel;; en J 'L'ht. Nooit, sei zijn moede,
II nr. \.H Z:JL "lIonmij, w&8 er een erger ge.
"BI un" Koort s Ziál.e: woaluij hat noe-
men. Do e s te dosi. RIlEUhlATICURO
dcNl de :iJ,lcn.le jllJ.l[P' r= an rus\ig "'pen en
medeeijn , ..erd vo« ui U rend toegediend,
hoewel de burvn en 'n'ienJen seiden dat
"i' niet "erwl\Chten dat hij leven -. -.
AIJ tU@8,maallr.in, en ~etnigde V1Lllde gea_·
~,,.cht nD de RllEUMATICITRO en
l'lLLNS,

De oud. heer V... DlIlI Wnl'. nn Reddenburg,
wff'd ~nez.,.n .!ott'!" een hn1tel.

I~ h..r.\ C.. , TZU, H.... J.lei. Midd~lbnl'1{. C.(;
.ond daJ.l,.. , ..,n.:!Jll"!:. ~liiD woo J,..lf eD lijD
..,boolmlder. de heeT J. 4" S'Ilrr. ft.D wonderboom
Bu~ndCJrp. ~ 0<' \ ~n82D lIIlW' ik moel D~
.lulte,.- liJ, bh;t nW ~&Ill. !:ar. mend, J, O. ....n

JONES R~UMATICURO.
Il .. f"OO\e ~aid,Mn"""noohe. ~dal .oor
~ Ilb ..llm1tal. Rhe'unat.... b. Jicb" lADd.
lWai. u.up J .ab\, A.anllNicht.-pij-. ....... b.ft.
~.~ g.nllell, .,..1 .,... du -.....
~~ h~'ftIIIlln .......
. )ir'...~ ........ ~,

IGEVESTIGD ss JAREN

Chnll.Ométer·, Horolop- en K.lokmak en.
II.... ~~

Gouds en ...Z.ilveren Horoq. ID

'fIOIIft'Ud pho-den.

THORLEY'S VOER
VOOR

R-U NDVEE,
Paarden, Yartens, SchaPelI,

:RMZ"

LACTIFER
Voor het grootmaken Tan Kan-w..

Eenlire Aifenten,

R. WIlSON, ZOON 4.r&,
. 'T, e&.OMIItl~_}, ._

• e

WP DBGOEDB' HOPE SPAARBAMKWTSOHAPPIJ
,1 ..'

. , ..A'PLIOA'l'IES voor i Leeningen zUllel1 d~1ijks in
DE KAN van de DRUIPERSlUTSCHAP IJ ~~~·~~;:a.r'rd.n ten Kantorevan de

VAN 0 SANDT DE VILLIERS & CO.· S. v. HO~
Isspsas. T'- . D; ,ISAACS· & CO;;,

DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIERS
'ta . '. ~.

VAN 'MEUBELEN,

ZIJN VERHUISD NAAR

....oe:k: '1iZ"'a,:.1

•

D

BURG EN WAALSTRAAl IDLLD RV TO TOONHUN LllTBn ZEGBPJrLUL

liet 'Jameson' Slaapkamer Set
(ONSEIGEN MAAKSEL),

II GOED GEDROOGD SOLIED ESSCHENHOUT,
KOMPLID1.T.

_ 1Ss. ces ieL
',(- IIDnEliDE 8 ARTIKELEN ALS HIERONDEI' ,I

-------------- '

!t'unó 1{uJifo()1'
! .

jNAAR. DE HOEK VAN, .
I "

BURGj-~EN 'VAALSTRAAT.
-

DE fSAMENZWERING
I' TEGEN DE-

zuif Afrikaansche .Republiek.
Prij~ slechts EEN SH ILLI NG '

f -

WIL men 1en~-vertrouwbaar, volledig en boeiend verhaal van de
Same zwering tegen de Zuid Afrikaansche ReE._ublieklezen,

koop dan bover g-enoemd boekje overgedrukt uit ONS LAND en Oeweï-k
volgens de bes 0 bronnen. De origineele taal der documenten wordt
wo veel mogel ik behouden zoodat de geschiedenis als volkomen juiat
kan beschouw worden, ~

PRJ:JS,
voor een shilling.
" vij f s,hillings

1 exelllplaar
6 exentPlaren
12~ , " " negen ""'"

, ---
VER;t{RIJtBAAR AAN" ONS LAND" KANTOOR.

I

j
De ,oo~ad is niet groot, doe dus DADELIJK Aanzoek.

.ZELFmDERS en OOGSTIIGBINBS.
. verbeterde Oogstmachines in de '\\Tereld.

'DE DEEl lIARVESTE,R OOMP, van Amenb zijn nu de
I fabrikanten van deze klas van Machines in de Wereld, en

d?ze ril ~,,~en doer de verdienste van b';lllneMachines
die op EN B . JtAGERS loopen, en de ho~ttte'.om te
trekken, de s~rks1ïe, 4.~te en ~J!Pr~te in ~ -.rkt zijn.

De RAItVESrER daMP, ZlJn ook de grootste fab-
rikanten van t1 ltvertJl ieder j-.r uit hun eigen; werkplaate
16, 000 ton. '

HAKGKA~, 8 Voet 4 Duim wijd,_f.nit~v I,et 9 Duim hoog. met Mmeplglal
, .. J"SDuim ~ii 14Du~,m.J.5 5.· _~_=(_..._

8 Tol'f MuuBD Top W ASOBTAFEL met Tichel Rug_,__ XleiD btje
, beneden, en eeD Ktpstok aan elke Zijde. .. .1...

'8 Von KUDunL Toorzien van een Spiegelglas 18 duim bij'U duim op
pa.tente . wieletjes. £~ 7.. ,

ST~LLENBOSSpBE
FDEELtNGSRAAD

TOLLEN.

TENDERS. TENDERS.
TENDERS ;wo~,en hiermede
. . gevraagd voor. het beheer
der tollen te Sir Lowry's PU en
Somerset ,Strand 'Voor bet jaar
1897. De tenders kunnen zijn voor
beide óf een van beide tollen,
maai- moeten afzonderlijk zeggen
het bedrag dat oor eIke tol be-
taald zal worden en moeten aan
den onder~teekende of aan den
voorzitter lngezonden worden op
of voor 10 November, &.8.

be tenderaar, die alaagt, !.al een .:
behoorlijk kontrakt moeten aan-
gaan met den Raad en zal borgen
moeten nrschaffen VOPr de behoor.
lijke uitvoering van zijn kontrakt
ter satisfactie v,an den Raad.

De laagste of eenige tender zal
niet noOOzakelijk aangenomen
worden.

PAUL D. CLUVER.
Secretaria.

Afdeelin~ Kantoor,
StelTenbo.ch, 19 Octobet; 1896.

BELAKGRIU.B UKKISGBYIIG.

NATAL PATArAS RANKEN,
ge8cbikt om te Planten, iaarlijkA
van lOotober te krijgen bil

D. J. MALAN,

Vondeling,
Wellington.

H. J. WASSERfALL'
MNSPREKER, £NZ.- '

.DraeWata lijn ateedJ bl TOOftII4.

Venster Glas.
A,-LE grootten en soorte nl

ti1sluitende Gek I eu r d,
Fancy en Splegelgla,; ,
Orders van buiten omvang-

en speciale .attentie .
G. BEGLEY,

O&ledonp1etn,
ltaapstad!

ZU1D-A'R1KAANSCHB

KONINKIJJKE MAILDIENSTj
.. oe II CASTLE MAIL Il Maatechapplj.

DE Stoombooten d_ Lijn .,.rtrikk.1I
.....a Kaal'-t..d DUI' Lan_ om de

.nde~ WoenaclaC, te • 11'11J"LIL, -
Kad.iit. lID Plpn01lth, te Sint HeleIa ..
~ion aanlëggeDde op de be~de tu-
IIChentijden .
NOl'.lI-BARWARDSN CA.ST~, Kápt. BlIkY .
" :&ó-TA.NTALLON CA8TLK, Kapt. nv.c.ur.

Dec. '_;'NORH.AJ( C.L8T.La.,Kapt. 8.........
" II-DUNOTIAB 'C~8TU, Kapt.

lottII , .. IIPlM4, lla Lu Pilaal
ARUliDAL C~STLI. Kapt. WmDD, ~ t

Na'reIDber.
Ll8JlOBE ,C~8TLJ, KApt. La 817O&, 0II1ftDt

J6N_ber .
'WARWfO~ C~8TLK, &apt. W;LLUCB, -tratJi

J)eoeIaber.
GUTa OA.8TLK, Kapt. BDD.6.L1., CIIIlu.Rt.

Voor Vnoh' of PI\M&r ,.,~
noh bij .. Arz!ten ftD cia cj L.
IUILBOOT JLUTSOHAPPU, (~

VXEO_ ~.
KONIMKLIJKB MAILDIENST.

VIlOJ BTOOlOOOTIUTSOIIDU
!. (• ...-sTl.

,

-

~ is aanmel"kelijk beneden in prijs un de inferieure inp
~oerde ~elen eD daar wij slechts hoab gebruiken da~ goed gedrOQgd il
ID de Kolo.. sallen Koopers het voordeel hebben van oua 'WIOIil'bOrgd at
...... 1Ii eie hitte van, het ,klimaat zullen staan.

D.ISAACS&CO'EenPrach~lp Voorraad
. NIID WE· wfI·m eoJlJDOlIlfIlAl'tD.AL;-~
JOIGSTElOEUWlSiDal

~ .....,._~':,,,='~
utrsTAtIrriu.' . /

LANG- ARltT-sTlu.A.1
. , D

BOO.' - STRAAT. P~· S'l'lU.A.'f.

KAAPSTAD"

..,.·:ommAJRIIt.
B .A.aaA0 lt -ST Il A. A. T

.. i'

C'

mailto:tU@8,maallr.in,
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De UIÏatelling tante"... de
distri ten tegeno r de rct!pchie d namaa Is ge-
ICbrapt na 1'orti-jden ot vertrek .'''0
narkJ;y Oo.t ... Árl'lOld.. Richard 0 n
Bedford J Mclntosh.
ort ~a.fort William Bolland S

Adel&i •
Peter Arn .J Louwrens, ..

fleidell;oerg.
John Hugbes.
H OhristiAn Flemmer.
Peter Arnold Louwrens, van
Heide!

Tran'lkci.
... J Willlon .Ó:

Na 1 November zal· het pottR"ld voor brieven
nur N.ta'l tot I penny per half on. of deel e van
er worden.
,Tot 2& Febr • I 9

di .kt Kuruman beech
heest iijGordonia. ;.

Artilr.eU OH tot en met 49 Y!ln wet sb ya{l
1896 komen vI, ovember al In werking,

BE IC TEN UI

IMDERLEY, 30 OCT.-Weer een geval van
runderpest w t rd van de pI
Wolvehoek, nsende aan Panfontein. Een
"00 ts lo het gaan onderz-oeken.
Dr u eon telegrafeert dat er geen TUn·

derpest lo op de pi tsoo die hU bij Oranjeri-
vierstation WI! k rde, maar d t hu zUn on-
d r li: oortz t.

Neder-
.( Van rmz..,. c''''''''''pontb:nt)

STOWN.
(Vali olUe Chrr"" /I Ill.)

neer R. Niernoll
r A. I. Du enhage,

word
blieke vergade
ove r egIng te

en g nstrg ant-

CORRESPONDENTIE.
REDACTIE

D LIJ V R DE 0

RE8PONDIINT N.]

ON EPABT MET JN ENGELSCH !

OVER D[XGEN

r Bloemfontein ZII" wee TSO
land ros' met £ I be t omdat ze rerepnsseu "
, n hUI .e k, erdjen t boden 'e~ev II h deu In

~tr!JJ met tie runderpest regnlaties .

. ~ XIECW IDEE.

Jansell & Co., St.
,make eIil e-

v . ag, 30 October, 1896.

STEN.
Zl-LT GIJ \EHSTd~D[G ZIJ~'

OF DWAAS?

SOH PVAARTBERIOHT

TURL lil.
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