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WEGGELOOPEN
V OOR een Pri,-ate Boerenschool V.AN de plaats" Dc Hoo!, ',' Vla~- ,

op de plaats \'an de;t heer, geberg, 1 Zwartbrum Merne
Ir._UK VAN JIE V iJVER, 2! uur "db Ezel, even witbek, gehrtmdrnerkt
Queenstown. Hollandseh eene hoofd ,linker zijde nek F. Beslagen.
vpreischte. Salaris £60 per jaar Heeren en ~chutmeestul's, bij wie
kost en 'inwoning vrij. Werkzaam-, genoemfJe E7.e1 is óf' mnge komen
heden le beglunrD in Januari, 1897. aanloopen gelieven dadelijk kennis
Applicaties met getuigschriften W te geven ,aan den ondergeteekende
worden gezonden Han <fen onderge- door wien aUe billijke kostkn -zullen
teekende vóór 1 Januari. worden betaald. '

8. P. NApDE. J G C'A'DINU'~
Q " l:l. b.,,ueeli5to.wu, 7 Doo" 1896 ,I

Vlaggeberg, P.O, L,ndoob.

vco» GOEDE' WAA.RDE
I

fN JUNG/UtS KtEEDEREN,
I

GA NMR Dll i'

f rc~o~rc OUTFITTINB en"
1 abrieeerende Kleeren'l1takes,

KAA PSTA D.

l)j r.t. tO.-No 6,379.1

f\7N .A P P E Hoofdonderwijzer
voor de op te richten Gou-

,vernements School ten' dorpe Piet
Retief, Z.:A.R.

Salaris £250 per jaar.
AppliQa.ties voor genoemde be-

trekking sullen worden ingewacht
tot op 9 Januari, 1897.

Getuigschriften van goed. zedelijk
gedrag, van lidmaatschap eener
Protestantsche Kerk en van kennis
der IJollandsche taal overeenkom •.
stig de eisehen van de Schoolwet,
moeten de applicaties vergezellen.

Grondige kennis Van de Engel.
sche taal is eene aanbeveling.

Werkzaambeden (indien moge-
lijk) te beginnen tegen einde van
Januari, 1897. '

J. P. WOLHUTER, V.D.M.,
Voorz. Schoolcommisaie.

Piet Retief, 2 Dec., 1896.

.. :. .', .'. -. ., .

Oonsplida~d Mijnen
(IJE P -= R KTY.--i-!----~

1t!l:. · 1f!l. JJJ:.. De Bee
EXECUTEIJRSKAMER P'UBLIE~E VER~OÓPING VA.N

_' ' 100 llitzezochte Montevideo Ezels.
KENNISG EVlNG. I:':' KENNISGEYING aan; AANDEELHOUDERS.

I)E Vf'l'kOIJpilig \,;111Paarden en
Kijtuigt'll, ill dvll Hoedel van

wijlt"l :\hKA :-;ilfl\i':I:, g't'advoHeerd
voor dt'n 29 DEZER, is toe~een
lat er datum llitg'C.~lld.!,

J. lI. :\, lWOS,
\' oor Zelf cu l '0- Executeur!!.

DE O~DElWETEEKENDEN ZULLb:N OP

DINSDAG, 29 DECEiVlBER, Aanst,
, -

~ ~ L . 1 .l-l~ ÉNNl SG EVINR geschiedt hiermede dat de .AcQtste 'Gewone Alge-
\ _ mó.me Ver~eril:ig' 'an Aanfleelhouder8 in deze MaatiSchappij ge.

nouden zal wordeu __~n Kantore van de Maatschappij - te Kim?erley, op
Maandag; 28 December s . te,li uur v.m., overeenkomstig "'frust
Deed," om .het -ve.rsldg van Inkomsten en Uitgave~ en .. Balance Sheet"
en het Rapport der! Direkteuren ep Auditeuren aan te hocren en te
bespreken en om zoodanige Direkteuren te kiezen als nocdig moge geacht
worden. '

Kennisgeving g~scbiedt tevens: dat de houders van" Share War.
rants" niet gerechtigd zullen zijn .om hetzij in persoon of door een
plaatsvervanger te stemmen met betrekking tot zoodanige .. Warrants "
tenzij zij zoodanige HiWarrants" te~l Kantore van do Maatschappij te
Kimberley of iu Londen zullen gedeponeerd hebben, overeenkomstig
Clausule 14 van de voorwaarden der 'zoodanige " Warrants."

Alsmede dat alle "proxies" gedeponeerd moeten zijn ten Kantora
dezer Maatschappij, h~tzij te Kimberley of in Londen, op of Vóór 24
December, 1896. il. ! ,

Met betrekking~t de voorzif;ningelL van Clausule 20 van het
" Trust Deed" der Maatschappij, geschiedt tevens kennisgeving dat
geen overmakingen v$ Aandeeien van af don 15den tot den 28sten dezer
zullen geregistreerd worden (beide dagen inbegrepen) en dat de boeken
voor overmaking voor-leen verder termijn van zeven dagen zullen gesloten
zijn, namelijk van 1., tot 7 Januari 189i inbegrepen, ten einde een
dividend te kunnen declareeren. \

Alle " Scrip" voor overmaking ten Kantore van de Maatschappij
gedeponeerd op of voor 31 dezer z~l geregistreerd worden voor dien
datum en zullen den houders bet recht geven op een dividend voor het
loopend half ja81~.

DE Nieuwe Termijn zal op den
2G JANUARI een aanvang

nemen. Voor biizonderbeden ver-
voege men zich tot de Hoofd·
onderwijzeres.

<traud.

ALHIER OP HET DORP

MALMESBURY U[T HUNNE VENDUKItAAL
, Preoies ten 10 Ure.

PUElLIE~ VER~OOPEN:
Bovengemeld getal uitgezochte Ezels, pas geland uit het-Sohip

Jnli'l 1"lrl.:. Zij zijn in uitmuntende Conditie.

R. ]I1ynURGH en CO.

J. W. MOOHREES Jr. & CO., Afslagers
EEN ZEER ZELDZAME KANS.

VerkoopingPublieke Vendu-Kantoor Malmesbury,
1a IJL'C., isos.

~LE'F WEL_:' De Verkooping zal plaats hebben op DINSDAG,
2\) December, en precies ten 10 ure bcginnen.

INSTITUUT
f ENE KOS7BARE

PLAATS EN ERVEN RHIJNSOHE

Somerset Strand !
Somerset Strand!

VOOR MEISJES,

STEX.LEN BOSCH.Ill' (llldt'rgdet'kl'Illk daartoe -he-
J,"i'I'IIJk gl'<!lItJ,orl/,l'erd dool' ~Iej_ Jo;
\"1:11 1\, (lI'['dllll'" ,.. ijlen Kapt.
:\ o rmu 11) zal llld li iek Yl'rk,~('pt'n,

- UP ~

Maandag 28 dezer
Hoofdonderwijzer BenoodigdW. l'lCKERING,

vVaarn. Secretaris.rt:» I" I'll,' 1-,,1{,

I. - Il, 1';;111:' (l\\'t-:!:'.L\('IIT
BELA.NGRIJ~E EN

Kimberley, 2 December, 1896. I'OOR Df:
Ill' t " II -" J" ::(' ,:I'011,J, I',; l,)ilHt" U
1"': :l,j ( .'_','!l ,Ill I! I' I ~I \ I! I~I! r : l' 1 \ ~ k (. 11:tiJ ij- .
I",;, I \';[11:--,'111,'1'"t \\'" t ~II i,llll en
(.,'T"!l"r !l:.jl:;\ ;:;\'1 d,\ /: + • : ... "h( o::
1'1'\1, I: t I,;I;li' I I 'I'i' 1 'I; " 'II ),"" r t
,rOt'II,' I..l.l,:illldill I'll ,1· !/(1I11!"l" ~~'-

;<.:111\...1 \'('(11" 1"';\ 1!1·_.lkl· ;, (lj(' l\'~dH
_j.1l'l'IJ IIi' I I :il I I r ',\ ,il";! ~t'\'L'Ildp

""1,,,:11 C:' '[1"'1'1'11 I' ::""·,',i),,Jl'II, ])0
1,:.•.11- I, 't .-1, rk I '''l'''lld 11_~lt('r'
I.et ,!.;f,Lvl,j" j.rur .loc.r, l'lke u uun
"1"(,,,,1 :";111\'t'wal":',I',, "1',1"'11....,
Il,-LET OP l'lli Groote

~:I'I,I,; L.'l'tlot 1~1) X ti~ Vr. ; «lk erf
:";'1, '. "II \\ .rt--r l'u(Jl'!,il'n Wlll'dl'll, dL'
:';;'''I,J i< hj IlltliCTIlf'llfllll'id g't',",cllikt
I,,, 'I' I '1111,'11('II le prt·fl'I'L'.('ren hoven
r ' , iL.' I~::f Idll 't :-)tl';lnd, De I<:rv('n
lijll 'l'l'ill'lll .: ml'[ -t rut en lIltgelegd,
!I, I 1,lilll zal v a n Zalt'i'da(! l~ der.el'
t,' 1r;/"~" 111l:!,'n l'lj lit'll heer:
H, "I Il'" n ('\TO('lIl'!' II "ihelrw)
:\ill'" ,jIl' 111,11IIII \,;111een Erf wil-
1"11I,,, 't'z;"II, i!,'II\:Yt.'ll van Ilt:I.L'kam,
;lf ~1!"lll~ ;1' nm k.:u.

,\1 ;'S \1'I'rn:l11 \'t,llOlldt zich het
" ,'ill ')111>It' J'I'liI!.' e-n ErYt'n wer-
.]. I' c:'1'l.illII"I'!ljk tt' latcri o pvcilon.

p J, BOSMA~f. p, W, zn. A.fslager

ITGEBREIDE VERKOOPING
,

VAN ERVEN .
OP 11 EN 12 JANUARI 189rJ FANTAtIE ".

. . l ,.. MOUSSELINE
'~' ,----_ - .;

Voo;, BIo liSt',,; t'll Ja-
p.)lIn('ll, n ie uwsto pa-
tt·Quim., JIJist nit cle
l';!lll'if' k. tIa ilr ZP !_!'f'-

lI11tIl1,t ZUil \'(101' dell
EIt!!'l'iI'('h!'1l 7.01llt'1· ill
Hl!ii.

1/ W. J. Jooste Gift" School, ten Dorpe
Potchefstroom, Z,A,R,HET F]RAAfSTE

NO(3 O/NT'VANGEN AI'PLICATl ES, vergezeld van
get!lig,~cltl'iftl'll van bekwaam-

heid en bewijze» vau lidmaat sehap
ceucr .l'rotn;(anl,.:ch" Kerk en gl,ed
zedelijk g,·dl',lfi, zlll:l'n_ door JI'Jl

olJdpl'gd\ (,kendo illg't'I\-acht wordi-n
LoL;)1 .Januuri, lSV7, your OOH'tl
,;cnocmde bet rek king. S;llar'i::l £~,1{)
pel' jaar, met vtije woning- later;

Applicanten moeten minstens in
bezit .zijn nm een lIde I, lasse
Onderwijzers Akte, Z.A.R., of eene
.Akte .daarmcde gelijkstaande, en
moeten in het laatste geval genegen
zijn het door de Schoolwet ver-
cischto Aanvullingsexamen alhier te
maken, indien noodig. vVerkzaam-
heden te beginnen na de April
vacantie.

(Een verbaz6ilde te~ding per" Pemoroke Castle," die nu ontpakt wu~d!),

Is I~D)JO~D. Is 3~D 'TOT Is 11D DE YAfl,IJ,

~'"II"III" I:;('h,
-; 1)"<.:,, 1'<)1"
BIJ dil' g','lcgenheid zulil'n rr ook

! ~ !'1;1('lJ II~o Vette b lacht o~sen
I', I'k,'chl 11'lll'dcII,

DE Edele Herr' ~l. L. ~EETHLf\"G, zal op bovengemelde tlntrllll:'i aan
het Stl';llld, publiek JOCl! verkoepen Let gelieelo prachtige Eigen-

dom lYelegen in het centrum vali het St,mlld tusschen .1 Ekstecns " en
" Sta';danl " (Hay letts) Hotels. IIet eigendom, dat een f.{root front
naar de zee heeft en de beste badplaats, is verdeeld geworden in ;358
Erven. IJl' Erven zijrr alle zeer verkieslijk en in onmiddellijk hereik van
de zee, en daar zij den ecuuren open verkrijgbaar grond bevatten, zal de
golegenheid, nu aangeboden door de verkoeping. niet weder verkregen
worden. G rOllllbell'ggors behooren dit in het oog te houden en hun geld
t.€ sparen tot de verkooping. Het Strand is nu onder de Municipale Wet
en is zonder twijfel de tegenwoordige en toekomende ba lplaata van Zuid-
}\ frika. Bij gelegenheid van bovengenoemde verkooping zullen twee
paar Karpaarden (15 handen hoog) en een prachtig Rijtuig verkocht
wonlen; al;; (lok ecne boevoellleid Jlui8raaJ.

De verkooping' zal beginnen_ op, dCll llden JANUARI, te 10.JO
v.m_, op het Erf gemerkt Blok M, voor het groote Woonhuis en zal aan-

, houden geumende dien en Lien volgenden dag indien noodig.
Voor gemak van degenen die wenschen terug te koeren Vim de Yer.

kooping op den 1-1den, heeft het Spoorweg Departement toegestemd een
trein van Strand Halt ten 7 uur v.m. te laten loopen, aansluitende' te
Eerste Rivier met een trein naar Kaap,sta.d.

De Plannen zijn nu geI'ucd en yerkrijgbaar cp aanvraag bij de
Procureurl:l, ONZE

Een prachtj,g Assortiment in Wit en Kleuren.

ZIJDEN,
ZEPHYRS,

Is 3~n, Is. 6~Jj~Is 11~D~rt>T2s

Voor Blouses
en Japonnen, M. L. FICK, V.D.M.

Potchefstroom,3 Dec., J8%.11]) PErt VARD, _

EEN ONDERWIJZERES BKNOODIGDRoomkleurig, Hemelsblauw, Paarsch, Heliotrope, Eau-de-Nil, Zee-
blauw ell een l'ehoorhjke Varieteit van Fantaziepatronen, enz. Ook

111 gebloemde .Tuesore en Fantazie-kleurige 'l'utlores. OP EEN

BOERENP~AA.TS.COSTU MEl ROKKEN,
APPLICA TIES, vergezeld van

certificaten van bekwaamheid
cim ond0rwijs te geven in Engelsch
Hollandsch en Muziek. Salaris
£40 per jaar. Yrijc inwoning.
Alle billijke reiskosten zullen ver-
goed worden. Werkzaamheden te
beginnen na de Kerstvacantie.

Applicaties zullen ingewacht WOf-

den tot den lsten Januari, 1897,
Ouderdom moet ook gemeld wor-
den,

Van Estamene Serge tegen 12/6; Zwarte er'epon, IB'lj; Zwarte
"Alpaeca, 17/6 eq 2;)'; Shot Alpacas, 22/G en 2iJj-. .Allen ge-
heel gevoerd, volle mant, wel gemaakt en afgewerkt.

----- -~~---
85 DOZIJN VAN

llEROE~IDE' GLACE ILA.NDSCHOENEN,G. MONTGOMERY WALKER J<N

SYDNEY S. JACOBSOHN.

Benoodigd

Departement van Publieke Werken.

f
"The Challenge," " Adele" ')

Prachtige l/J lt 3/6 ( Alle nuances,
,Vaarde, " Irene" I~ St4e/pl1anie," 5Bruin en Zwart.

3/ll ;J

Zwart met Wit en Wit met Zwarte Punten, 2/1] i.

St.andard Bank Gebouwcn,
Kaapstad.

N.B.-Bij dezelfde gelegeqheid zal· er ook opg'eveild worden het
praebtige Dubbelverdieping Woonhuis in Dorpstraat, Stellenbo8cb, g~le-
gen tusschen de Engeli'lche Kerk Pastorio en hot eigendom van de
Christelijke Jongelings Verf'enig-ing, thans bewoond door de weduwe
BEHRS, en bevattamle ,'3 ruimR Slaapkamers, Zit- en Eetkamer, Kombuis,
Pis pens, enz., met Water aangelpgd, benevens (~en groote Achterplaats
,én 'l'uin met Buitengehouwen, Stal en Pak buis. Het eigendom is gelegen
in het beste gedeelte van Stcllehhosch, ell daar het' in de nabijheid is van
het Theologisch Seminarinm, het Victoria College, de Bloemhof School
eq, de Kerk, ii! het zeer geschikt voor een Logieshuis.

TENDERS J, A. ERASMGS,
Poorts Hoek,

Witmos Statie, N.E.R.Voor Reparaties aan Vier-en-
Twintig Rivieren Bruggen,
PIKETBERG.

i

N~euwe Witleeren Lij~anden } 1/6t tot 4/11
Nieuwe Roodleere~ LiJfbanden I

Nieuwe Zwart Zec1).ienen Lijfbandnn, 1/3L 1/6L 1/11tot 3/11.

WILSON~ MILLER & GILMORE,
A'fHEHSTOiN E HUIS,

ADDiERLEYSTRAAT·

Malmesbury Eerste1Klas Onsectariscbe
Publieke ScbooI, (Meisjes Depar·
tement).(

" E:)I.()TE~ Tendf'r~, duidelijk
! £;"lIlerkt" TendoI' voor Vier-

"n-T"loll.£; Rivieren Bruggen" zul-
:' Tl dool' den Kontrolt'llr en
AI,dlt('lll·-(;l'Jli·ra.al, Kaapstad, ont-
\ ang"11 1\'OI'IIL-ntot IJp \VOE~:-)D.AG
1 : ,f.\\L~H.T, l,q~-;, om twaalf uur,
I', "'I' ,J" l't'paratl'-'~ <lHn !,ov('nge-
i:()"llldo "111 :g"11 II :tan lJIII'lwt meeste Borden 9d baltdozijn.
""ltl'J'~,Lli d()4fr dl' rt'~t"'l'illg ver- t' 2d t k
"!"I:I !,,! I\'IIl'tI'll Kommejet pers li

I:, -l, ~ k"l , I<'"k, Ilillg"11 I II \'flor- ,Vleescbscbotels 7d "
II , ,r', I,:, 1',111k"!lll':lkt k llnnell 0Jl
, ' " 1',1':' ..."/1"11 II'Ur,J"11 ;WIl hL't ;Tbeepotten 6~d
,,'11""1 I "II ,j, 11 1I,)ofdlll'Jl\'klCIII' K' S b t Ir
1;1' i'"I,lll'k, \\', rk, Il, l\:tilJl~t.l(I" opJes en eoe Jes
_:111 il, :111t· L;1'\\Il)jl' kant!IOl"llJ'L'n. 3!d
l, '"I, 1';l:II', Illi),'tell d"n kOl'bll'n - ~

A PPLICATIES zullen door den
.L~ OndergeteekendA ingewacht
worden tot 15 J AI\TU ARI, 18\)7,
voor de belrekking' van Principale
van bovengenoemd Departement

Salaris £ l7 5 pel' jaa,r_
Werkzaamheden te beginllcn na

April-vacantie, lS0,('.
Apph:antcll l'llkel "/~(!Ii'ilï,'" y:w

him.' eel'tific;t(cil e:. b'l'I:.lligsclwiften
ll' l;l'lldell. '

WEDGWOOD HUIS.
EetserYies 128. 6d.
Tbeesernes 6s, 1kI,
Toiletstel 6s, 1jd.
Bekersstel van 31s. 9d.
Stel voor Juweelen

128. Bd.

r'

Je
BEHANGSELPAPIER, lINGRUSTA EN ANAGLYPTA,

ALSOOK VERF,'OLIE, VERNIS, BORSTELS, Enz.
FUED. W1<;ltfnICLLEH,

Hon. St'cretal'is,
MaJmOriolll'y, 16 Dec" J896., - ~ --------" ST'ECJALITEIT:~raA'cr "'ad,,: (:'):",'ád"or I'upicr) Hoekstukken, Midden-

ol'namenten, Vormen, enz" C07.,

Architcklen, Rou",mee~H'I" en IJni,'ei;:-II""~s ',,,I/t,tI tij ..l ~pnr"D dool' zijD OrnamentenGrilill ~trcei'de in verheven relief toe gebz'nifC'li Ja.llr zo 'l'l'1 ,~I'"l"kktliJk('1' ()p te zetten zijn eu, 'reel'
lichter en goedkooper dan h,,!,t, ,

J, C. n,oemt aan rule 600zf 'runJ'luisscLiJdel'illg' en Vel'siel'jng benevens het' Schilde.
nm ;nm Uit..ha.n~bon:leD; i-ege~,hi~Lilke p,-ijzcl1. i_" _ '
i:, ,r~,':'::') 'f ,,~ kl';Q .~- ti,;.;,{,.:.,).li" ,QV:::~~N.JjOHË1\UAttfHOUSE, 16~!:a::.T,
y ~_ :.~' :;.;"·~!:~.c.;~~~.; ; 1. 'to ;

'.--:::. d..~\~ .II D I BOBElD('1 T..A;NDENDOK.-TER.,'~ e ...g~c><» ~ -.:a ...s. '.I r~" . _ ; .. 1 ~\J x,!l2".Uj])E.RLEY STRAAT, K&8.pst~ld.
I ' ..,,( il! 'I,,'ktenr '''" l'ilbl,~I,,· \Verken, THEATER GEBOUWEN " , , ' ,

. , ' 'TtANDEN worden I\~!lo!n'nt. toudel' piJ~ nitglltrokken door toeplP,8S.Ïllg VQl). ,gw<. Alle
I'!, ft, fllt'ol ":'li /'"ld;"ke W~lken, DARLINGSTRAAT, KA-A. F$T ADJ -, I soorten V8.ll vJllhngcll tnXJrnl\mellJk lD.é~gol1d.) De beste lmnshnatige tanden
' ,;~,I, "pl~i)l, Ka.ap,!tHI, worden op VuJcan.ite, Cel'I,.,nlo4d.'_o~. GOJl~~n pljl,~n ingezet, ook volgens de aJleruieuwste

'Lë LJ(-, , l~% (Noem S,V,P, don uaar:n van dezeA:rant) Crown en :ijridge method~. ,_-'~llhJb pnjzen. ~preekuren van 9 v.!Jl. tot l> n.m.
, I ' , ,

! ~

11;,1I, ',1],,1,1":1, II ;l:Uïll I. IJ l'llrlt'l'ne-

!:Jl'll ;", I"'l'~, W:1an'''''r I.iJ tl'n-'
,J, ;, <I, :1 I (,It,,, 'I' II, l'll 1!l'H't,'n tl\'t'C 'Goed koopste
\ I I " L ))jlJ'';.!'I·IJ lt'\"'l"\li yl/or dr
'1""1 :II.! Yilll lid knll\l'clkt, t'll die
,;':,,, 11'11,'10-11.!"ll Illgeznllt1en,

! 'Tl' :!'r ti f ~j 'n!,_\Il.

11";"Ic:'''I'' lit ""Ili~t' kndcr zal, Kaapstad.

SCIIH,IJF OM - ----- ---------------
-HET -

Onderwijzer
Huis

I~

wO!'-

.IOSr:I'lI :\E\H)Y,

i
(
I~ ,

"'1 ~ I
I" ~_ ..

GEVRAAGD

EENE Gouver~a~t-e, oP,' eene
Plaats nabi] Malmesbury, ,

om omtrent tien kinderen onder-
wijs te geven in Engelaoh, Rol.·'
landach , Naaiwerk enz.

Salaris £4.5 per jaar, kost en in-
woning enz. vrij.

Werkzaamheden te beginnen op
1 Fsaausm, 1897.

Applicaziea moeten met afschrift
van getuigschriften voor' 20 JAN.,
H397, gezonden worden aan den
ondergeteekende.

FRED WERDMULLER.
Ma.lmesbury, Dec" 1896,

UDD-FELLOWS ,ZA! L"
PLEJ:NST~T.-'-

Open S lorgens, 's Ilddags en '8 !yonds,
DE NIEUWE LONDENSCHE

WA 8SE N BEELDEN GALER~
Ken zeer zeldeame versameling va.n meer

dan 100 VOD wereldberoemde personen. '
De meest bekende mensehen v&n a.lle eeu.

wen en volken, Kamer van Afgrijslijkheden
Open 10 v.m. tot [> n.m., s' Avond!! 7 tot 10.
Entree 1/-; Kinderen id.

KENNISGEVING
AAN 1MIJNBOBREN.

'DE KOLONIALE BRANDEWIJN KETEL.
Dh Boste en Goedkoopste in de Markt: Speolaa.!

,,'el~akt TOOr het gebruik door Koloniale
Boeren, Hi) geeft meer bl'anl1ewijn nn een aange.
l[C'I-..n hoeveelheid most of wijn dan oenig ander in
de markt, Eene groote besparing in brandstoffen
en minder arbeid en indien noodig i. ééoe toevoer
vnu water voldoende VQOrbet seizoen. Alle groottau
in voorraai. "Doe MllZf'JCk bij .

'VV:z.v.t. R .A.E.
}:o~crsmjd, Varneys Weg, Groenpunt,

KAAPSTAD.
~-----,-- ------_,---

HO-A

'KOMlJI

HET?

DAT de Zweedscha .Norrahamrser
Ka.clrels zoo populair in ZuiEl

Afl'ikn zijn g~vordeu r
OMDAT :-Zij,heler ,L..n n.l)e .. ndorc knchels

r.nktca en hnvh-u. Alle soort brandstof gchriul.t
kan wordeu. 5(j1iJ /~ brandstof bespaard worut,
Zij g-cmakkclifk schoon te rnaken zijn, en 001 I

vele audcro roordeclen,

lit 't groot en in 't klein bij

W ADNER EN ERIKSEN,
VROEGEll

ZWEIGBERGK1 ERIKSEN & Co" 11
Langs'traat Ka.apst.ad. "

KENNISGEVING.
1\ ,IlTS deze' geschiedt kennisge-
il ving dat eenig persoon of
persenon na dezen datum gevonden
wOf'den de overschrijuing doende op
mijne plaats Zeekoevlei, in rechten
zullen vervolgd worden.

W. A. J. PRETORIUS, G. zn.
Zeekoevlei, De Vi1Jiersdorp,

Dist. Caledon,
21 Dec., 1896.

-_.~.- -~--------

WEGGELOOPEN
,TAN Jen Ondcrgeteekende om-
V trent den lOden dezer: Een

Vaal Bruin Merrie Ezel, [I jaaJ'- oud,
Heeren Schutmeesters en anderen
gelieven kennis te geven aan den
OnJergeteekende, door wien alle
billijke kost,en betaald zullen wor-
den.

G. P. C. LAUBSER,.

B. n. KloofJ
Klipheuvel Statie.

18 December, 1896.

WEGGELOOPEN
VAN do plaats Papkuilsfontein

Malmesbury, twee ·4 jarige
Merries; ecn lichtbruin met kleinen
kol voor den kop en gebrand C op
het linker aebterbeqn; de andere
l'en bl'ninr bles met vier witte
beenen, witte p)flk op pens en
gehrand C op !'('clder achterbeen.

SchntmeesLcn; en audorcn worden
\Tiplldl'liJk \'t:I'ZI)c!tLdadólijk kennis., '
Ic gcvcu a;'lll Jell OIHlergeteekende.
die alle billijke ollkosten zal b,~Vt.le.n

M. ,1: Dl!] V ILLIERS.
l'apku u"fontei lJ.

---- - -- ---_;,' ,

"



H.E.'T heef, den Heers beb~ om tot
eieb te nemen op den llklen deser,

.;_ teederbemlndeu ]ongst&n zoon Fn-
"..a JAconus LI R<lU'X. 10 den ouderdom
nGl Jaar eJJ Jl maanden Hoo,zwaar die
.Jag ous 18 toch wlllen WIJ zWIjgen en !'bet
Job, seggen de Heere heeft S'flgeven en

oomt'1l de nsum Jes Haeren ZIJgeloofdt'j ÏJJ V4IJ~ronkan w IJ, '''I1'g'E'R onsen dank
aan de v.. le vr ierulcu en familie bIJ het
soeken naar het lijk

De bedroefde ouders.
FREDERIKA JA(OBUS liE ROUX
SGSANNA LE ROUX "

("el-aI-en WO~B~TER)

Het Warme Baden
lliB~, Ph. D.• M.A.AN.ALYSE van het wa.ter door DR.

Ferrous DI-Oal bouste
Sodle Sulphate . . . ..
Sodium Ohloride (gewoon zout)
Silica ...
Aluminia
Caloio Sulphate
Caloic Carbonste
Magnesic Sulphate

2'100 grs.
'862 "

4027 JJ

1'802 '"
'756 "

1·p2·1. "
(trace]
1'054 "FILLIS'

GROOT CIRCUS
EN

MENAGERIE.
Avond.

12'225 gr. per gal,
Dit gunstig' bekende toevluchtsoord IS gezond en schilderachtig

gelegen op een heuvel aan den voet van de Zwartebergen. 1,000 voet
boven de oppervlakte der zee, drie-kwart mijl van de stad Caledon,
Kaapkolonie; weg('fiS bet uitatekcnde klimaat van dit gedeelte van de
Peninsula en de prachtige llggmg van het Sanatorium, \\ orden de Baden
het gebeele Jaar door bezocht en er gebruik van gemaakt. Het water IS
" sin genens " daar het voornaamste en meest kostbare bestanddeel.
Ferrous Di-Carbonate gehouden w ordt op een temperatuur van ] ~O
zraden F en wat de hoeveelheid aangaat vier maal zoo veel IS als ID

~eOlg ander bron, eu daar het eerug III ZIJn soor t IS wat aangaat de
combinatie van zekere zoutbestanddeelen, wordt het water gereedelijk
bet svstecru opgenomen.

De geneeskracht van deze 800rt van Chalybeate bron water IS ge-
schiedkundig opgeteékend sedert] 72-1- AD, en het VOOItdurend tonne-
men van het aantal g'l'nezlngen I r-cht vaai digt de getlllgeTiis van gellees-
hoereu en anderen dat het water bij uitnemendheid geschl~t IS voor
gevallen van Xicr- en Levor-xiekten, Dyspepsia, Bloedarmoede, Jicht,
Lornbago, Hheumatiek, Sciat.ica, l\'"euralgla, on dergelijke zickten ; het
\',ater I" een ver "tt I kmgsmlddrl gedurende het tijdperk van gellozmg
van zware Ziekte, (;11 In ge\al van zwakheid, hoc ook veroorzaakt, IS het
een voedsel voor Let bloed, spiet CII, zenuwen en het geheele lichaam;
de Cur bOIlIC ACId heeft eeue hcilzaim uitwerking op de huid l n anders
deelen .

Het bestIOr vaD dezc U1tstekllllle lUtlchtmg I" 111 hamIen ,an Mej.
H \1 L~, en alle br I( \ ell aan haar gCllcht zllllen ommlcldelhJk beant" oord
worden.

GemakkeliJke passaglCrskan C\l riJden dagehJ kscb van Sir Low ry
Pas StatIon lIaar de Baden PIIV<lte en lll]zondere \ oerllllé\C!1 zIJn
verkfiJcrbaaJ, 1I1Lhen bl'ZOl'kus Ja,lI voor voonut scblkk mgen makf'n.-

'" " C 1 clTelegl am adl t'S "H \1 L!'1, a e on

Open EIken
MATINEE ELKEN ZATERDAG

MENAGERIE DEN GEHiHEN DAG OPEN.
Dieren worden gevoed om 11 uur v.m

F. E. FILLIS
H. T. PHILLIPS
eHAs. BARRASS

EeDlge Eigenaar.
Agereende Bestierder.
Secretaris en Tbmumr.

Publieke Verkooping
A

-lE -

MATJES KLOOF ZUID
Onder Hog:!,l',cld.

DBT. C.ALVXNX.A.

OP VRIJDAG 15 JANUARI, 1898.
Des Morgens ten 10 Uur

In deu rnsol venten Boetlel \ an
W ILL~)I J \1 OBUS\ \~ WIJ 1\ Sen,
van BoventuIn.

0-Pbovengenoemden datlun zal
het overlge del Plaat"en ge-

noemd Matjesfontem en Avon-
tuur, ahfl' Bloemfontein publiek
worden verkocht. Nederlandsche Zuid -Afi1ikaansche

SPOORWEGMAATSCAHPPIJ.'VEGGELOOPE~
OPden ] Oldendezer, een douker

vos Paard gemerkt il C op
rechterbout. Heeren en Schut-
meesters geheven kenms te geven
aan den étgenaar.

S. J. VAN DER HPlJY.
AlexandrIa,

pjo PhIladelpbla

Kortste en Goedkoopsre Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Johannesburg, Pretoria
en andere plaatser in de Transvaal.

Dagelijksche personendienst van Lourenco
Marques (Delagobaai) in 24 uren naar Johannesburg
en 51 uur naar Pretoria ".Onden' ijzer Benood igd

Te SChUIBSkop, wijk liddenveld distrIkt
FA.UBES~XTH.

Tarief voor ReizigerS naar Jobannesburg £4 f1s.-en .£3 Hs
" Pretoria .£4 OS. 6d.-en.£3 48"Dagelijksche personendienst van Durban (Natal)

plaatsen in

Il "

I
TOT op den lOden JanuarI, 1897

znllen aanzoeken door den
ondergetP.ekende ontvangen worden
voor de betrekklDg van onden, Ijzer
aan bovengenoemde plaats. Applt-
cant-en moeten beWIjzen leveren van
bekwaamheid, goed gedrag, en lid-
maatschap bIJ een erkend Prak'S-
tantsch Kerkgenootscnap.

Salans £120 's J&ars, en de ~chool-
gelden. ,

BillIJke reIskosten zullen worden
vergoed. •

W. ROBERTSON, V DM,
VOOIZ SchoolcommIssie

Inverul'w V IlIa,
Petrusburg, 0 V ~ ,

•IlROFESSOR DE VOS heeft bet Afnkanerdom door het schnJven
van, IJne degelIjke en doortastende artIkelen over de groote

NallOnale V raagstukken van ons volk eenen dIenst bewezen dIe met
spoedig vergeten zal worden. De lezers van ONS LAND hebben de
stukken stellig lllet alleen met belangstelling en bewondenng, maar ook
met Jnstemmlng, gele:r.en. De wensch IS dan ook reeds door velen Uit-
gedrukt dat deze stukkeu 10 pamfletvorm verkrIJgbaar gesteld
behooren to WO!den Deze oegeel te voorziende hebben WIJ een beperkt
getal exemplaren lalen afdrukken en ll1bmden, dIe nu verkrijgbaar
ZIJUaan heL Kantoor van ONS LAND.

Tegen 6d. per Exempla.a.r. Postvrij.
ZIJ thc de stllkken reeds gelezen bebben bebool'en zICb van een

Axemplaal te voor zien om ze ook aan anderen die geene lllteekcnaaren van
UIlS L'lIlil ZIJD to !cenen

Liend liII e .lan vragen met het bedrag III postzegels of postwissels aan

Van de Sandt de Villiers &Co.,
Uitgevers ii ONS LAN 0" Kaapstad.

(laar Johannesburg, pretoria en andere
de Transvaal en Oranje Vrijstaat.

Nationale Vraagstukken
J:;)OOR

:PROFESSOR P. J. 'G. DE VOS.

Venster Glas.
Ai...LE grootten elI sOQrter

insluitende Gek I e U r d,
Fancy en Spiegelglas_

Orders van bu Iten otnvang-
en speciale attentie.

G BEGLEY
Caledonplein,

Kaaps taf

IALIESBURY MINERALE BADEN
(WARME ZWAVEL BRONNEf{ )

Jl 0 7\ D !'; R D E ~ hJdl'ls" aan
Rhumat!ek, L'3ver-, ZtnlU\\-,

of Illudzlekte werden dOOl' het ge-
brUik van deze Baden, die slecht:; ~
mllluten rIjden Y<inhet M.almesbury
Spoon\ eg Bt.atlC gllegen ZIJll,

genezen De gebouwen ZIJIl gd1Cel
vermeuwd elJ nu !l1 goetle staat
Voor termen en bIJzonderheden
BehrlJf aan

SPECIAAL GEPREPAREERD VOOR ZUID AFRIKA.

G. TOUCHER

B G. LENNON en 00.
HEYNES, MATHEW en 00.
J. D. CARTWRIGHT en Co.
B. LAWRENCE en Co,
STEPHAN McPHERSON en (;0.
en bij andere Pakhuizen.

B?'emoedlgd door de enorme
verkoopmgen, mak(~n de Fa-
bFlkanten ZICh gereed om

250,000
.

BLIKKEN
TE VERSCHEPEN.

VERKRI!GBAAR BIJ.:-I NTEEKENAR EN
OP "ONS LA'D" worden er

aan helmnerd n.at het FJllan-
cleel Jaar van de Maatschappij op
31 Dec, aunst eIndigt, "anneer onze
boeken moeten ,\ orde lJ af gesloten

Derhalve verzoekon WIJ beleefd
om aanZUlVerJIlg van alle achter-
stallIge ~elden voor het ei'1de
des jaars.
. Vooral worden d I('genen, IliJ \VIe
wIJ keer op Keer om bctnhng hebben
a.anzock gedaan, op de dnngende
nOO<lznkehJkhe-ld v.m tht ,~t zoe-k
gewezen

LITer.
CURE' HEADAOHE.

PURIFIEI THE BLOOa......--....... _,..,_
Zuid Afrikaansche 'tertegenwoordiger :_

CH'AS. W. HOLMES,
Timber Straat, Pietermaritzburg.

BENOODIGD~ ISOMERSET WEST STRANDA. n llOFllb:YR,
Secretart~. IJROIMEX (alle soorteIl) Yggen

en Km .Appels lfl eClllge hoe-
veelheId.

Doe aa.Dz{)ok bIJ de

G~BROEDERS SHEPHERD ,

EEX NIeuw LOgl6Shuis za} alhier
gp,opend worden ID den loop

van deze week. Goede behandehng
BlllIJke PrIJzen. Doe aanzoek b~

FRED. J. HOITSElU.,
Somerset West Strand.

lJr\tkllit*T~tHa ItliFh.PPlJ
\ .u ,I. """,lt .I_ \ tlll~.. ct (" &perlt
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'l'eu einde
deel van do Kel~Hr·8.CllLnI,IA
hebben wij bes
van op morgen
maken, reeds
te doen Zien,
dienen WIJ ons _'....".VD.

onzen lezers van
te wensehen

ZOO IS dan Kerstdag, met a.1
herinneringen aange-

van de vroegste eeuwen
af als de bl ouder de ohril;tehJke
feestdageu door Jle ganscho christenheid
gevierd werd lthmers hel innert deze dag
ons aan de blIJdej'boodsehap "Vlcde op
aarde. I,JJ naar de verwezen tlij kmg waal van
eIJ, rechtgeaard I mensch, van welke
nationaliteit of noht18ke gevoelens ook,
van harte \edangt

'\\' at 18 el, bv t In de troonrede [biJ de
opelJlng van een parlement, of bIll eene
andere "'gelegenhelll wanneer een nuutste-
rieel lid van een Igroot ell macht 19 volk
OVCI den politieker, toestand van het ill k
dal hij 'l'el tegonwuoldlgt Zich Uitlaat. wat
IS zoo aangenaam te beoren als dit de
betlekktngen met alle andere mog~n~heJen
zrjn zeer v riendsehappelij k ? 'tVelk een
g"uusbgen en g-enlftl:ttellenden ind Iuir heeft
bv, met de ]on~l.e aanspraak vau prcsl-
dent Kl!UGEII bi] gelegenheId vali een
eotmaal tel zIJne! Cel gegel en, ten ~<:!volge
gehad P

"VléJe op aarde," ziedam een del
g'lOutstc schatten waarnaar ieder Iech tge-
aard mensch velliLlig:t, of althans behoor t
te ver lauiren I En dit brengt ons als van
zelf tut de Vlaag-, hebben II IJ reden om
tbt. \\at ons lalJd betteEt. onder bestaande
omstandigheden t( vt'll\acbten? Is bv,
depohtJt'ke toe,,~nd \an dien aald dat III]
van vlede s]'leken, of el aan denken
kunnen'l "IJ wen,,~bten I~el dat \I IJ top

dag alo dezen'l deze \ raag bevestlgén I
kon~ell beantwoorden, dOLh daal men op
poil tlek g-dJlcd adn ZuO lets al" eCl} " gc-
lapten yrede." of 'j een \ lede tegen eenlg'cn
prijS" met li Illge "aarde mag he~hten,
omdat zoo lets V~ll g-eell bh)venden dUlil

ZIJD kan. r;C\ oelcm \I IJ om tegen wd en
dank ~ent)odzaakt te Zt ..ig'en. Jat Jc ge-,
belli tt nJ"sen \ an de laatste paal \1 eken
ahHel I all dien imld zIJn. da.tel V,lIl \I!'dc
up poliliek gclJletl ,ooreel"t geen ~prake
zIJn kan

pa.<; een ]aal geleden, cen Jaar Jat III de
g-esdlledlolltl1 \an ZUid Aflll,;a, met Olllllt-
\1IS! hb,lle letters ppgeteekend sta.;).l. en
dl JHIISO~ I'a~ lillet zIJn gevolg "p \Veg
naar de rrmnsvaal, IJ01, ondel VOOIII£ndsel
\all vrIJUwen en kmIdelen te Johannl?,bUlg
te gaan bestherrneIl. de ZUltl Af"kaan~ehe
Republiek vali hll,ll dlell.>aal~t l.ldllflo<l te
beloo\t'n, nall1ellJ~, hall' dllllr gckoehw
onafhankellJkhcld I

En tt:T\1 III gan St lt ZUid Afllka de
hltt.ele ge\ulgen cr van nog heden plukt,
en de diep ge~c~okte gemoedel Cl). der
Unkaansche bevqlklllg' nog 111 geenen
deele tot l'lIhllng zIJn gehfacLt, \Vat
mouten "It In deljcn kel~ttlJd neer bele-
ven? Dat cl zIJn die, In stede
I an te doen II 'lt III lt Uil velID0I-:'Cn I~ om
de blcuk te glll(·Z~I1. alles doen or(! Let
VUllr del ~erdeeldh(¥d en des on vredes aan
het branden ~ howlcn I Immers mo~t de
heel RHODES. de mail die volgens het 001-

deel van het parlementall select comlle
zulk een voolnamq rol III het JAM:ESON
complot ht)eft gespeeld, en ZICh thafls op
II eg naai EngeJalld bevmdt om Zich
aid aal VOOI elll lIinJele COmmlS81e van
ondelzoék te verantwoorden, gt,;oerd, f::,ne-
VIerd Ja vergood wocden ,

En door IVle? ~ Ulst dOOl deg£M1eQ die.
toen de heer RHODES Zich a.Ul de ltjde der
Afrikanel partIj ~ geschaard. hem [alles
behahe goed gezllld \\aren Met heti oog
hIerop doet de kers~tlJd met zIJn "VI ede
op aarde" 0118 II ('mIg VIede op ponl tJek
" ..bled vel\\aehten I
,., 'VI] bClhalen hIel Ilat miJ meel malen
dIrect en Illdirect hebben gezeg-d <4t de
vllenden 'an den heer RHODE' geen onge-
legener ti Id I oor hu,!l,ne feesteliJke olltv;ang-
sten konden gekoien hebben Het zal

I
nog In lateien liJd 11ItJkJ.'1l hIJl onbcxlacht-
zaam. \ erkeerd en onool-dcelkLlI1dlg ZIJ III

dezr gehandeld hebhen
On langs nog ti of ons deze zInsnede III

ecn tlJdgenuol "\VIJ hebben behoefte
aan llleCI mannen "an patnottlschen f::,"Cest,
mannen dl~ wo'teu hunnc etgen belallgen
\ oor het algemeuIl 1\~elzIJn op te offeren JJ

Van bal te on~lersdlllJ ven \\lJ dit, hoewel
de bcdocltng vau d~n schllJver 01l~ over
dUldeltJk 16 Zulke mannen hebben WIJ
noodl; Mannen zooal:" b v de ed bl'€l
J H HOFIIEYIl.dleiliepersoonIIJkehelan-
gen, en pcrsoonltJk gevJel over bQord
Wierp, toen bct web:tJII van land en volk
bedlclbrd werd' Maal wat prediken ons
de demonstratIes IIaan an WIJ zoo aveu
gcw3af::,rUen? Dat Cl hIel ter stede en el~ers,
111 de KolonIe dezulken ZIJn, dIe er ulet"
om geven hef welZijn dor gebede Kolomc
III de weegschaal te stellen. zoo ZIJ slechts
hUllne pel_oonllJke oogmerken kunnen be
relkeu

Mogen el eenlgen zIJn die meenon dat
WIJ den zaken-toestand overdl1Jven ell lU

\Vat te donkere kleuren afschilderen, dan
\ erWiJzen WIJ ben natr l'en artlkel dooI ons
mt de Yolk88tu/l 0\ é~enomell. en versche-
neu 111 on zo uitgave van den lOden dezel.
waarUit WIJ tban{~~htll deze ééne pala-
graaf overnemen :-~~~De l'epublteken ge-
voelen dIt dIep H (cl: I de voorgenomen
feestelijke ontvangst "au den heel I:tllom:-)
" RUWt'l, lomper beleediglOg aan de boeren
ISLlJna ondenkbaar De man die ons I~nd
heelt wdlen \elnlétlgen wOldt door de
Kaap Kolome begroet; als de held der tve-
komst I"

Kan eemg persoon die bet met ons land
on \olk we] meent. ~et ons ten kwaide
dmden da!>, \VI J op een tIJd als deze die
van "vrede op aarde h spleekt, met allen
nadruk IIIjzen Jlllst ol! dat wat de I ust cu
\ Itxle In ons land zoo Izeel verstoort, en er
aan hOrlnneren dat onz~ kolome ten gevolge
Cl \ an op maat..cha.ppe'IJk en st~tkund,g
g-eblCd mogelIjk voor 'Vole Jaren' er onder
hJden zal? InstedQ van "vrede op
&lllde JJ te bevorderen llienen zulke dmgl;ln
sleehts om kwaad blbed te zetten, vqr-
IVIJdenng In de haud te werken, dien
ellendigen en zeer te Jktreuren ra.ssen~t
aan te kweeken, en de hope van een vQr-
cenlgd ZUId Afnka dep bodem m te s~n
En alsof dit alles nUlt alreeds 6"8lloeg ,vas

om den anderszlllB stllljm
kel'stuJd k een antler
JLDgo-blad kJ kolotb-
men ontsIeren met te vertellen
dat de TTanvaa~he gekonunan.
deerd Zijn, en dat er man van UIt
Rhodcal& op Prewna JnarcruooreilWe

In ~mmige g vallen tle r<'od
:p:rtidll onderw!J~n wer goed In Z"ooell
tre:tt men bijna niemand aan boren de hen Jat.n
dle'.,Il1et J&'6n en schruven kan • .celli DIet ond.r
de armsten, n toch maakt men daar bIJna Uit

MUItend gebruik van l'Ondga:tndl! ondenrll,.en
die twee..of dne weken op elke plaat-s ID hun
wUk vertoeven

II£. heb alleen van onze arme blank~Q op cic
buitenplaatsen gesproken ID de stad sou men
een weimg Mdeni moeten handelen .en Hoon
scholen hebben voer die Jon~en~ en UtelS)"" d ..
's daegs werken waarin "ll sonder (of iJ"IJ"
sonder} onkosteUbnderwezen wordpu :!tIaar d.
groote meerderbeid VInden Wil toch maar bUlten
Zoed.ra wu 6<111 Afrikaner n.b SUp<'Mllt.elldelll
generaal van oaderwjjs hebben kunnnn "'I 1(1)
betel verwachten maar van den 'tegtHlW~)r
dlgen hoofdman willen wu he ver zWllgen

S fELL! IWo>( Jl

Ik ben met ..an gevoelen dat de geb""l.
'arme blanken' kwestie opgeloet ks.n word. n
door de kinderen enkel In een school tt: plaat
sen eonder dat er gelet wordt op wat 111 tou
danige school gel <era word t Ook geloof '"
mot dat men ''''D stelse! :tal kunnen UIWenken
dnt aan al de behoeften der arme blan~eD ID
de verschillende declen ''liI! om land UI bean:
woorden Mt'n moet DIet vergeten dal een
ontwikkelde arme blanke, die niel gel~rd
beeft sich UIt '"tlU toestand te ~erbdren er
slechter aan toe IJl dan de arme blanke dl<
geen opleiding hoegenaamd beeft gebad :\10
hI-re eegt, In een , an zunc t<JOneel.takkcn
Een geleerde dw "".< Is een grooter ,'waa..<dan

eon ongeleerde d" aas een ..au mer hog (he
zeker ook geldt 'an onze loogenaaUtde arm,
blanken
D" opleiding 'an de kinderen der arme bl."

ken moet ingerich t worden naar de om".n
dighedeu en behoeften !-<umsL' de bUlsellJke
omgeving 'an het kind z..o nadL'elIg da t bet
OI~t helpt bet eCllIge uren per dag In • en
8<. hool te houden om het dan III den n, ond t.
lnt.eu torugkeeren naaf' een alh..~zms \ erpe,.,ton
de orngev mg In zulke ge, allen tJebootl Ilt t
k111d \ an hUL8 genomen te worden eli III een.
andere omgenng goplaa t"' te "orden (, "ef
het kind een- ureuwe gelegen heul Óm het goe<l.
10 zIJn karakter en natuur te ont,.II<1,el.n \\ at
moet met de se kinderen gedaan-wordt!lJ Plaat.
somnngon al. leerjongens Hl de eene of ",,,lere
industrie Tc Kaapatad In • Het tehu», "Ii Ir
Unenhage 111 de arme blanken mricht i. Jl hodl
men een navolgenswaardig begrn gelnWIkl

Anderen behooren of'g"'etd te worden al,
boeren en geplaatst te" orden onder de leldltlg
'art bekwame boeren die tevens i!'t' Voor te zor
I!"en zullen heL ben dat d,o lunderen I><>boorlrj),
leeren I~zen ~n ocLnl' en IndIen men de l'..~.k
ID dezen pr.lkuochou gClst aanpakt 'erwacht
Ik ..cel II1n het unde"",)" doch tk vr•.,. dat '"
met 0115 tegellwoordlg "leisel ge' .... r Ioo".n -
grooter arme blankon hllipcloozer .mellAChen
\ te k'1lgen dan IDdlen ZlI In I gl'heel geen. oplei
dlJlg geDleten

Het t, In den regol Qnmo.:el!}k de ktnderen
onrer arme blanken lang ~cnoeli op school t..
houden OUt heil te Lek .. amen voor geleenle
,akken al. de predlkdten.t de medlcJ)nen d.
rechten of zelfs om hen tot goede en g-e...ude
klerken te mllken 11Uil lOl) komsl tg le' ~n £ tl
ZI( lJ daarom, up enkel..: uilzunderlugen ua Hhd

III diU rlc.htwgen bewe;en Het IJ! gevo4:ellJk
gekheid hen te g!la.n opschepelI m~' Latl[n en
Gnekseh en dergelijke dIlIgen Men behoort
ze t<l plaatsen In op.-oedmg.IlIMchllngell -I
waal zif me,roel wllen worden opgehel tn
door nnddel 'an godt,dlllnstJge en zedelIJke
leld'i.ng, door respect IID te ademelI "yor den
arheld, nuruwhtIDg , oor ledIggang en l>edelklap
""'p<'ct 'oor ncbuh en zoowel aL! ) (XJf bun
meerderen hefde 'oor orde, reluheld eli'
2 Waar bun oogen en handen zullen "orden
afgerlcbt waar Jl.1) een of liuder ambacht "f
band" erk zullen leeren of In de gelegenbold
worden gesteld OUt tulkA bUlten de sohool t.
doen 3 \Vaar Zll fenoeg thm .. zllllen worden
111 lezen schrl)veu en CIJferen OUt op een am
uacht te gaaIl (lf als polltlechenaren, '1Jdendo
scherpschuttero geemployeerden wll1 Jipoor
"eg en telegraaf cnl, te dienen Zulk
een lOneh tmg IS die In Breeatro.at,
Kaapstad zoowel al. die onder <h PIenaar.
opzlcbt te l HeuLage I>ergeb)kc wudon ook
kunnen wonleu gesltcbt, zegge te GMlatl' Rel
net Paarl en Oudtshoorn Maar ZIJ dum8n
gevoed lAl worden door klcmere stlcbtmgen In
differente du;tnlrt.en waar de Ieerimgen ~OOr
loop..g onderWiJS In lezen en !lehn! \ en en III
eon \OodIg 1y>eren en ander bami werlr zouden
bekoEQPn dIJt doeltreffend t.fl "J)DmoesieQ lIJ
heL;t kostI1tl1c.hLlD!r"n I<JII en daartoe zou de
regeenng HUlk moeten b"lpen Hun die daulIl
"erden opgenomen zou Ik nIet de hoop willen
benemen van OOIt tot lets boogen dan een
ambacl!t te kunnen opklimmen Ik wu dsar
OIU een stelsel 'tUl logtesbeurzen ( ooardllJg
bursanes ') RaD die dL8tnJcu.-mI'lchtmgen \YiI
len ,-erbmden, te ,. orden verworveD door de
lJl_t verdiensteluken bl) "Uw '-an JlI&Tll)k
liebe examIna, wetlre beuraen beo wuden moe
ten III staat .tellen om gepromoveerd te "or
den na.a.r de eeDe of andere eel'8te kl... scbool
of college D~e beorzeD zouden VOOr onz~
arme blanke kinderen moeten gelIJk worden lW!
den maarscbatlrs~tsf, die etlr soldaat van N.
poleoD 'lirondel'!t~ld werd m IUn kn ..pzak te
dragen

.A.LLSRLEJ:.
Rjjksfederatie.

Een teeken des tijde, waarop gelet be-
hoot t te worden, IS dat men In Engeland
ged UIig hooi t spreken van nan were vel-
biuding met de koloniën De mailbla-
den van deze week bevatten het rapport
V,lI) eeue vergaderlug van den onlangs
opgerichten rijkabond, die Je plaats
heeft Ingenomen van de impertale
federatie league, onder de ICldIDg van
den lord ma) or van Londen. De VOOI-

naamste SpI ekei op die vergader-ing was
de hortog van Devonshire, de VOOIzittel
van den rijkabond Onze lezera zullen
zich de aanspraak van den heel ('ham-
bertnin nog wel herinneren, waal IU hij
vrijhandsl biunen het Britsche i-ijk VOOI-
stelde, en op dit beginsel een rijkafede-
ratte voorstond Lord Rosebery, die on-
langs bedankt heoft als leldel van de
liberale pal!!], IS ook behebt met heL
lclee van een IIJksfederatltl Het 18 ech-
lel moeilIJk, zooals professol 1'IIoemall
heeft aangetoond, UIt te v!Uden wat men
eigenlij k bedoelt met II) ksfedel-atle De
hm·tog van D(J.vonsblre het dUldeltJk hlIJ-
ken dat handelseenheId de kern 18 ~IJner
federatie dI"Oomeu, doch WIJ tWIJfehm of
hij op een zwakker rlet~taf kan leunen
PI eSHJl'nt Steyn heeft onlangR op het
(lmel te Bloemfontelll aan de ledel! del
tolconferelltw tel echt gezegd uat u" han-
dll JU ZI) Il aaru zelfzuchtig I~, (lat lt"del
l,lIltl en I'egeelillg (meet of illlt!) doOl-
,!JOllgUU IS vall bpt IUl'e op ,'elke wijze
Hall Ik IDIJn Rch,HklRt 't ID"e_t bll"ool-
uepl .. 1l De 1ll'I,lllgen van EngelalJd op
hanuelijgelJlud 'el schillen (0\ cu vel I van
UIII van ZUIU- \.fI Ika als dIe van eemge
alldel e Europeesche natie Men kO<lpt In
de goedkoopsIR en vooldeehg~w mail<t, af
gew:,n van pohueke Idealen De Ver< emg-
de Staten vau Noul d-Amellka', elden 'an
het 1311taehe I Ijk gescbeul ct door een eeu-
loudlge geld kWClltle. De A llstraJ I~che
kololJten t~l!ten hun eigen z.t1lgbfHI op
halilielsgeu d Uit te welken even aiR
( uf\ada en kItsch ZUld-Afl'lka

Zoola:ug e fedel at le-mannen JIl Enge-
I,llld bUlln plannen IJIJ mooie ~peecheH
laten zullen de kolonies ZIch er lllet veel
aan stolen, doch het henleuwt ou~ \laL
van de zoak zal worden, llldlen ze euns
eeo deel van de PI alnl8chl' politiek del
1'1J kill egecllug g I lt \I Oltien

De koloille, t(lontll niL 1 tile \oollJefJe
\ our federal Il , Illaal \\ el l.ngd,wu he n
oplllel koltJ Ic feil III !Ueel dail eell op
Zlch( ..

KORTF PRAATJES
OVER

GROOTE KWESTIES.
A Hoe n oet t.et OpvoedJlljN stelsel voor

ru: kinderen van Onze arme blan
ken worden mgencht om ec run
het meeste nut te zijn III hun t.Ot ..'-

komstig leven' •
'Il Hoe kan men ze best brenl(en "Innen

bereik vau zood~OI!, stelsel '
\ -Qeze is een zeer belnngrjjke kwestie en

Ik b••op 'an harte dat de bespreking er \Itn IlUt
zal doen Het vulgonde geef ik UWI alle he
.ch<lldenheld aan de band

I ;Alge",,,.oJ -Bet op'oedmgs 8tcl8el dat vnn
not, oor onze anne blanken sal tlJn moet wc
zen (1.) Gud.d,wsl!q I.godsdIenstlg oDder
""" noodlg voor een leder tlSbepaald on
mlSbtUl.I voor deze klas I1c spreek tIlet , au
glld.rI.mst QRdenv[ls slechts--m.lar zeg met op
.et ""r{"I,,,,,.I.U onder"1)A Deze armen die
\\ li op het oog hebben, hebben de teedsre ZQrg
en nederuUlgeude hefde van chrtlteD onder
"uzel. nog meer noodlg dan a.ndere kinderen
Zu hehbén Illet die hUl8eluke en maatschap
rehfkc voorreobten dIe anderen gemeten ZIJ
!,rroeH<n meestal op wndel tucht (dl clphne)
zomler behoorh)ke ontwlkkelltlg 'an zodd"k
ge, 0,,1 of keollls Goed eu kwaad wordt \ oor
hen "Iet y)o s(]Jerp afgebakend als ! moest
1.!J1l Der bal, e eerst van al geef hUll gods
dlensttg onder"u. ED dao (1) volk.-""dRnflj.
li let bIJ uodeel Ik een onderwlJs dat ceD volks
k"rak ter draagt -eell onderw U' er op aangelegd
om b,·u hun land te doen lief heb!Jen om \ an
ben goede hurgetS t~ maken Een onderwlfs ID
de tt L1-dlllkRkun<le eli gCllCbledenls dcs lallds
'ooral zood er andere onderwerpen dIe nunder
noolhg zIJn ell "aan oor er geen tud IS Zoo
danIg onderWijS beeft bet gnnschc land be
boeft.e alln-maar vooralonzo arme blanken
(Ik, ree. ecbter dal lIOoL.u:gwO geen AfrIkalIer
a.I. su peri II tt ndeot 'an onderwu. hebben WIJ hier
vlln maar zullen moeten droomen t)

Il H'Jwllder -( I ) In dlcbtoo,oIkte .tloken
moet dit onderw!)" dat lOU beoogell bepaald
"', hll.""h zlln De Jongons moeten een of ar,dt<r
ambacbt leeren de ruelllJe8 bOlS en !laalwerk,
enz Eton arm klOd kan Jllet l.lOg op' school
blu'ell Een onderw!J8 dat slechts verstands
ontWIkkelIng beoogt. zal het fan weUllg nut
Zljll-dlt spreekt ,an MU Neen geef het bIJ
tie ilO ,dlge I erst<lllds-ontl\ lkkebng kennl8 van
riat , lt 101ll het <lI;ellJkAch le'en Ilutt..g zal
zIJn Dat klOri mo~L zIJn Llood verdIenen
Inflchtmgell zoo"'. le Ka.lpSI."d '!Il (llenhage
mo""ten er op kielDe schaalItlui de meer ,hcht
be<olkte d,strIktel, Zlln [, I R" ersdal, Oudts
hoorn nem ge, euz

(2) In ffilllder dlchtbevolkLe .~reken zul de
gewone scbool moeLen dwnst doen-maar t
Uloet "lln een scbool zooals blcrbOl en gesobets~
Deze !leholen moeteD gestIcht worden <00 Dabl)
elka.a.r als mOlielllk, 010 :illen uwnen beretk er
'.UI te hrengen.. Zu moeten grol,. onderw1l8
aan bepa..ld lUmen verle.ueu, en de sohooluren
moeten lllgoncht wo~den naar de etllChen van
den tud d ..s Jaars, ent a.oodat Jongen8 vooral
tud zulleu over bebben, ID den dag, om op t
,Aid of 111 de tu men te kunnen arbeIden

B -Hoe kan !nen le best brengen bIlmen be:
rClk vau zoodaOlg stelsel?

HIer heb tk slecbts eén antwoord voor Sllcbt
l8Odall..ge scholen, en dan, maalct het ,erplicb
tend 'oor elkeeu dIe blllnen 3 of 2 miJlen er
vau woont om ze bIJ te 'KOlllln -de armen na.
tourluk, zond"r betabng \Vordt dIt llIet ge
da,ul, dan tullen wu ons doeJ rummer bereiken
Wie .wllen zonder leerphebt opge ..oed worden'
Sie.cht .. de kinderen van rl)lrore en belan&8tel
lende ouders De armen en onverscbtlhgen zul
leo geen de ..1er aan nemeD Eu dan baat 't on. al
les Olet Een volk dat nIet tracht "une (1r",,,,, en
!lez01I~nll'n op t.e bel pen, olltwlkkelt noott tot ~en
g~ , olk De I<love tusschen tlJ~ en arm boog
en &ag 18 t.e groot NatlonaJe trots. eendracht
vaderlandshefd0-blervan kan geen sproke "Uil
zonder zulk onderwus Geen volk, met een
groote onopgevoede klas kan l,...uclt Inn op zwb
zelve I an zamenwerkmg IS geen spmke, want
de ruken verllChten de armen en de arIDen haten
de tI)ken,--31 eD WIO, dUI ft daD van vadel
landshefde praten'

NIet aIzoo I Laat er vl'rpltchklld OI,der.lrlJ'
,un-natuudUk ID g'lwuz..gden vorm nllar
lands aard lDgencbt DuxlI,f" 10 den recbten
Zin. dtsclphne, bet" Ik mott bet· t li! mUD
pltc"t dit li! wat er ID ons aangekweekt moet
worden en le'on moet Daarop wordt n volks
karakter_terk en edel~ebpowd En daarmt
wordt geooren 't " Ik w.l ' eD 'I~ sal

Leld.mannen van ons votlr, we~cvers en raad
ge,"ers ' ik roep U op blervoor t.e pielteD en te
werken Lil God de Beer zilgebe uwe p9
gmgen

HuoI"VOL.

..Mijn pOlItIeke loo~baan begint
nu eerst.:

Onlangs zelue ue heel Iunes In ZIJll
bnef, waalln hij te kAnnen gaf, dat biJ
mets te doen" tide hebben met de Rhodes-
"Iel em mg, dat el nog geen woord van uitleg
of berouw van den heel RhodeA was ge-
komen. Thans hebben Wl) .. het "oord
van unieg." docb "een woord van
belOUW" wacht men te vel'geefs van den
man dlO gisteren III antwoord op het
arues lan Port Elizabetb heeft gezegd
.. (Jl) moogt IIIIJ III 't vt:1rleden hebben
ml8vel~taan Ik was pro-Bond, eu pro
Uit ('n III 0 dat, en een speculateur , doch
de gebeurteUl8sen vau de laatSte negen
maanden bebben U misschien mIJn lUIdt
doel en program geleerd." Der-e woorden
komen pl'ecles overeen met wat hl) ID
Januari reeds te Kllnberle) beefl ge-
zegu "miJn pohheke loopbaan 1}t'gJUL
nu eerst," miJn meê-gaan met de -\.fl'l-
kanel pal tiJ was ',;lecht~ oogenvel bhnuerl),
IllIJIl dool was altlJU gewAest de unaf-
haukel!Jkbeld JCL Afl'lkaanBche staLen te
~el ruetigen ell ue ze)fsLanl[Jgbeld \ an bet
Af! Ik,merdom tt; ondel mIJnen. Ook tot
de \fllkanelB komen de woorden, • GIJ
mocht ml] III 't verleden heb hen mIS Hj)-

8t,taU," en te Iecht voegt de heer Rhodes
el biJ dat de geveurtelllssen van den
laar,sten tiJd de {Jogen van allen dIe ZHm

\\ dien geopend behool en te hebben De
Uitleg bedt men thans, bel'OIlW over een
\001 bedachte daad, die de levenspohtlek
van den Imperla!Jst moest \e1 wezeniJJken,
"acb t men van den heer I:thodes te vel-
geefs MaaI wat aangaande de zedehJk-
held van die daad' Daar kwelt de heer
Rhodes Zich natuurhlk IlIeL om, Imlllers
hij beroemt ZICh el op dat hij geen ge-
\, eten heeft I Berou \v betoonen omdOIt
hIJ eeu OUl'6cht, aardige daad gedaan
heeft. berouw hl'toonen omdat hiJ ZIjne
vOlJge Afllkaner VrIenden, tlle hem zIJn
macht en poSItie glootendeels hebben
gegeven, ,Ulsleid en verraden heeft,
helOnw betoonen omdaL hij d~ toekomst
,an een gei)eele bevolking heeft bezoedtlld,
berouw bewonen QmdaL hl) ZUld-Affika
tO! op den rand van een bloedig-en
burgeroorlog heeft gebracht, deze dmgen
vel wacht mell v..n deu heer Rhodes te
\ el geefs.

De Uitleg van den hll6r Rhodes werd
dOOI de 1'01 t Elizabetbers lUlde toege.
JUicht als beWIJS dat ZI) de wal'6
beteek(1ll18 van de Jongste gebeurtennISMen
verstaan ZIJ l8 dan ook zoo dUidelIjk
dat df( man dIe vooigeeft Ze filet te '\'er-
RIaan ïlC!v.elf zeker wet III zIjne onkunde
kau geloo\tln.

t: tt de vele dtllCUS8I<>nID de laatste Jaren
ge, oerd 0' er bet onderwerp blukt bet dat
won het tamel!Jk wel eens 1.8, da! de scbolen
waar "I) vooral ruilen leereD hunne banden te
gebruiken de besten zullen zIJn voor on~ ver
armde blanken Zulke llObolen zullen-m_t n
beetJe ~ou' ..rnements bblJ>-1lrootendeell tlch
rel ~en ID stand bouden Zt) zullen J. ""'£Sup-
portlng &IJ'" NatuqrlUk ~ou bet ondenv,,"
gratll! moeten worden gegeven MAar boc £ou
.. en ze, uilen? Eenvoudig door loerphebt toe
te passen ID elke WIJk waar roodanlge llObool
bestaat Zou men dan een leder dWlllgen alJn
kiDd daarbeen te zenden? Volstrekt niet
Eerstens zoqden allen van dat scboolbezoek
ontslagen worden omtrent Wie bet bewlJIIwerd
geleverd, d.t III reed. op de eene ot andere
maDler onderwu. genoten al ware het ook maar
'. a,-nnd. van de oudel'! zehen Vervolgenl
zouden, evenal. lO vele Europeesche landen, de
eeOlge kmdereu VaDweduwen of van bedJege-
nge eD Ijulpelooze ouders wordeD HUgeateld
en ook reken mg worden gebouden m..! 0<>g0'1
en andere drukke \Yerk tvden Men kan alt
aen maar WIl

INLEIDER Zouder leerphcbt en gratll! 0llderwl}8 tal men
DIets kunnen doeo voor de onwilltgBte en
meest bulpbeboevende anne blanken .1 denkt
men ook wie weel welke mOOie opvoedrngt
plannen UIt ID hun tJelang "Ja., roepeD er
velen UIt! dat 15 nu goed en wol m&I.Cals
men gratiS onderwvs, g!IAt In ..oeren ruilen v.le
tllke budon! dan DIet daaMran Dll8bruik mAken
tot schade 'lUl 8 land!! kas ,n rk ben da:anoor
filet bang I ndieD de gratIa scbolen worden
lngencht voor de alJerarmsten, en mdien werk.n
met de banden ender strenge dlSCIplrne da&nll
op den voorgrond staat, zullen .llIChts de aller
• reldrigste en 8cbaaq:tteloosste ruiter! ZlCbdaan-&D
bedIenen I 10 plaate van bunne kindert! elden te
laten onderwl)zen en opvoeden Zutlre ru "en
rouden nog lager g=nken ZlJn daD bunne
armoedigs"" landgenooten en reed. daaroUt
alleeo verdIenen dal de regeerIDg hun bunne
ktnderen afnam

ln dlYle dagen. wanneer men zoo veel boort
VRnde LUIDen en bUlt.enlandscbezending, loo~n
wu ge'!Ijlr onze arme hlanken te veel over t
hoofd te zIen Bun getal wordt JaarlUks grooter
eo daar, an beeft 008 tegenwoor<hg npvoedrnrs
stelsel de grootste IlCbuld, want bet IS aJzoo ID
gencbt dat bet hun van wemlg nut bn zIJn
Wat goed kan het hUllne kmderen doen laren
lang op .obool te zun en al de onnoodIge dinge
te leeren die nu op on£e-pubheke scbolen moeten
geleerd woNieu" NIets I Er moet een 'er
anderlilg komen en lcU Utoeien onderwezeu
worden .Iechts lo d,e Vn.kkeo, die hun nuttlg
kunnen z[lu

I Die klOderen wier moedertaal Holiand8Cb
li! moeten In t Hotland!!clt allea leeren CD t
Engelsch kan ali een UJeowe taal later aange
leerd worden Dit aal met alleeu kostbaren til"
maar ook 'eel moeIte en verdrIet besparen

~ ZIJ moeten leeren le,.en .cb,!" en teekenen
rekenen de gescbledenlll vau den biJbel en O"B
'Olk en dergeilIke dingelI J\L'UU band" erk UtÓe!
een boofdphmt8 mnemeD '" ant voor de armen
'ooral III b"t hoogs~mx)(b.akellJk, dat de meISjes
III staat zIJn de kleeren , an het gelUl te
maken en de JongeD. 'le!"s 'an tunmerwerlc
wet~n

3 WIk"\rde manacben t.e arm zlln om te Le
talen voor de Opvoedmg bunner kinderen Utoet
de regecnng al de kosten van de 8Cbool en
oodem [Jlert! 8Illariasen dmgan en wrgen
d.lt de scbool op de ge8Cblktste plaats
komt
i De schqoluren en v~ntledagea moeten

zó., UlgeTlcht worden dat het den menscben met
t.e moedUk valt bqnne lci~dereD qaar school te
zenden lo pl~t8 van de ge ..."ne ,alcanlll'n t.e
houden moet men he1'er de school vru af geven
10 dIe tIJden Waarin de ouden meer bulp Il<X><hg
bebben III de drukte van het ooglUen eoz

5 IndIen de ollde... bunne kinderen In 't
gebool met nur BIlbool Inj:nnen -endun, of 10

dien "lI een IImbaobt 'IPllloo l!leren, moot de
regeertlU{ (of de kerk) koatllChaltlll lO de steden
Iftiebteu (zooal~ die II) de Br:ecatrut) WIW' de
Jongens tbuL!I kunnen aUD eu '8 avond.! onder
'lfIJ8ontvangeu, ienJiJl Ill) '8 da8iil bij a.mbachts
heden leunnen warkO en bun ambacht leereD
.e Jonge .. IDllen ID 't begm ll<eker wat Iw8teD
maar lt1 een Imrten '(jd lullen II!J irlC~ve~
kwme.u ODCier.ho~

I k kan niet zeggen dat de~e dlJlCUSJlle de
kwe~tle mtpUI ZIJ 15 ,.cl waard Lu ,,"ordcn
geUt!IAkt tot bet onderwerp van een tal <all
dIscussIen Op d~ armen blanken kwestIe voor
al ID verband met on8 onprakttsch ole"'''' 'an
onderwlJ8 dIent keer op keer te worden g...
4amerd tot zlJ wordt opgeloHt

De telegraafdraden gebroken.
(hsteren reedll melduen WIJ dat de

telegl~tlf,lm,ld 'III de ZUld-.\.fllkaans(he
R"publlek geulOken \\a8 en dat d.e
la<\t.8te bellchLen uus niet konden doo!'-
Ii:Qmen 'Y an den beel FIench, post-
meestel-generljal. hebben WIJ eolll verder
bellcllt ouLl augeQ c4t de d raad ten
nOOIden .an Klmbetle~ gebeel !j.fgesne-
den wa~ otappen welden dadeliJk ge-
nomen om de verhllldlUg t.., hel'stellln,
('18~renmlddag was de bJn lG Qrde IQt
bl) C:bllHtlana III de ZUld-Afllkaansche
I{epu bltek waal el echte, ook een 61 nstlge
lUte I I upLle IH .• Verdere HtreuunlDg k.m
derhal ve venvacht worden."

Wat een leder dIe dIt leest nagen zal
lti liaar wat 18 de (lOrzaak 'lIn deze In-
terrupties' wOl'I.kn de drnden moedwtl.
hg ilfge"neden' Dezu:taak 18' an gI"O'Jt
belang en WIJ hopen dat ze gl'l>ndig on-
derzocht zal WOlden en dat de reden pu-
bijek gelllllakt zal worden Deze inter-
rupties schIJnen ID den laatóiten tijd aan
de Qrde van den dag te komen.

~1£MO -Praat]"" (DIet I"'llger d m [r,e nf I

dilim t"n ~remer~t Prnat)CH J "orden lnJ.:t \\"BI11
lOl ZATIlRl1"(; 2b UECIlMnIllR ..... \\ le leggéD~
sch.anrierbcld n.&Il den dRjl op ""I>"ol-on"" rl", h.
tera of !OOru.' II- dlt \erge.hJkendg '5( hranderhr d
dezclf,lc 0,., rule ouderdommen VIUl de ochml"OUin'
Jeugd' U""j m1enen - \ oor l.ATl:RDA' 2 J., t
ARl, gt!1"Cli \\ IJ ~een onde.rwer}J op \\ J zutJt't:
.. clllt;ht In I'~U; dJ.&rvlUl eon "rIlkei '",)d"D aan
een hhk a.chlenllt en \'OOruItOl de "Pr"",JCl'. '0

dSJI Leven. ecu lanK'! r""ka .an ondetwe'loen 'I
ge~ om hct gev,>elcD TIl" LclaJlg.,,;Ucnden jaor
o.er In te WInnen -Tot ZATl:KDA •• ~ J "t .1\1
ont'Tangen WIJ" ('raat)&> ·o.cr - lA het ",u,
dut t6rW111 .1 .. ,!dJ 8Chr.tkun O1'érvloelend. , loP

gt08 ou..,.. IJocr"obe.olkmg JLI meer en meer .d
IcrWlt gnat t;..er rul, Dell

ST.
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Het 1tenas lIen Allen ',
MJJ~flEr.rt-N,~n m.~:mdêngeleJlln
. hotuig.to ik iu eeu bJ';ef aan u vau
Je g.Nde· lIil.IVI'I'kioll Villi .l{'J:ll!:,U MA T f·
CU HO in mijn geval. Ik ben tiO Jlt.ren and

. en heb 23 j .. ,..,,, lal1ggelerl.en ann CHRON·
H;CH~ A:;THAM en RHI<:UMATJEK en
zocbt.e verlichting va.n nIe beroemde ge
neeskundigen, eo pro~rde ..Nies zonder
baa.t te vinden CD bad ID mIJD geval alle

, geloof in menschelijke bekwaamheid ver·
loren, tot ~ ik RHEGMA.~ICURO Pr:<>:
heerde en ID eens ZIJD mIJD Neuralg'll>
Khellmatiek PU pij Den in hoofd en o.&nge-
"icht ...erdwenen eo bet nieuws is ver en
wijd 1'er5preid dat lO outneester VH RO':T
amper heellemaal gezond wns van die
wonderlijke Medicijn," en dit was werkelijk
bet geTaa.I; elkeen die bet probeerde be-
"eelt bet o.&n,

De heer JA,COB\'AN ZIJl, van VJak!onteln
(3 uur van Steijnsbnrg), is genezen van
~n schijnbaar ongeneeslijkgeval van &,beu.
matiek en Jicht. Nooit, zei zijn moede.
Mevr. V H ZIn Mn mij, W:l5 er een erger gc-
\'liJ van "Koorts Ziekte", eooals zij bet noe-
men, De eeste dosis RilEU \1AT1Cl' HO
deed de Iijdende jonge man ,ustig slapen en
medeeijn werd voortdnr-end toe-g-l-diend,
boewel da buren en vrienden seiden dat
.zij ni",t verwach to n dat 'hij ,Iev('n zon, 1<'<.18

hIJ tm er-mual "il",' .. ('II ~.. tuigde nw de ge.
IH.... krnch; "an d .. HIJF.UMATICt:RO 00
PILLE~.

JONES RHEUMATCURO,

(BLAUW
.: . --'. , - i;".: • . ' "I' i" -.,

Meer dan' 20000 Zakken ex "OBB~ON" wo~d~n om.trE)e'ks
December hier verwacht, en wij nemen nu Orders vopr hetgeen nog

. . - --t- ':.
[AFSCHRIFT.] OB:a.T:l:P:l:OA.AT VAN. \ANA._'V
"Monster van 20,394 Zakk~n elk 200 Ibs. !h-pmas" Phos~hoorzuitr

gedeelte van eene lading verscheept per" Oberon naar Kaapstad~ . .
Totaal Phosphoorzuur ..• -... 18' 57 per
Gelijk aan Tribasie Phosphoor van Kalk 40.54

Zie dat iedere zak gemerkt is "Alberts lt make. Anderen na
. aantal vervalschte namaaksels _worden den Boeren aanget'7.~~~~~t;~

S.'"V...HOFltEYR, '.,..- ~.;',- ~;~".::~~_seereums~
" ,

D. ISAACS ",& 00'1
DE KAAPSTADSCHE LEVERANCIÉRS i

VAN MEUBELENJ

VOOR, H~rologes, b.j ).,"i',"

kleine maat, ga llaal' '"

dergeteekenden. die enkel lk .Jt ,

aanhouden. ' ,
Hunne Horologes (Stel", li" ,

hutte) zijn onovertroffen voor J
held en Duurzaamheid.

THIES EN THORNBURtH
La.nge SC;:ra.a,t;, I,

(J. C, V. Gebouwen),
Importeurs direkt van de M. lUI

E~nige Agellt~n in' ZuiJ.Af ,.
voor de, beroemde .Mu'e1i lJ",,,/,
die-niet door Magniet of Ell'lt
teit geïnfluenceerd wordon. L'
zen: ln Nickel, ] Sjli; ~t<l;[j

oxideard) 21/-; Zilv!.'!' 35/-.
vrij 1/- extra.

en

ITELLEN NU TIN 'fOON HUN LA.AT~ ZEG'RPIrRA,AL

lIet IJameson'·.Slaapkamer Set
(ONS EIGEN MAAKSEL),'

IJj GOED GEDROOGD SOLIED' ESSGHENHOUT,
De oud" heer YA~ D!R WHT. vau Red-

dl"'lIllOl'g, w ....d g-eur'ZI'Il door'pcn bottel.
Pe heer A, C.. t:rzKf, Hrandvh-i, 1l1iddel.

1>111')';, C. C. vond dadelijk verlieting. Mijn
1".,n ,I \\"'11 zijn sc!u){luyadc!', de heer J, A,
~'rrT, "an wonderboom, Burge,'sd'"1" wer.
rir-u ,.. I. g"nezell maal' ik moet nu sli\itcn-
Ik !'iijf uw rlank Lare vriend, J. (". van
Het I('rtlutl! Zuid·.\frikllanschc gellcf'smiddel
voor J icb t , Rheumti"k, Rh"umr>tis('lre Jicht,
Lende Jicht, Heup Jicht, A'Hlgl'zidlt-
pijnen, enz. en heeft vele duizenJen' ge.
vnllen, veel erger d,JU bovengen noemden
!,enez"n, iR \'l"'krijgbullr van ullo Aputhe
k~r11en Wiukeli"rB door gphetl Zuid-Afrik

.OBtlPLBB~'-

&e ·1Ss. ".£9 i~s.,
~NDE 8 ART/KELEN ALS HIERONDER:

SI) 1TS1( 00 tZA.A I}.

V OUH goede Spi
vor\'oegc men zich

On,ll'rgetcek<'nul"
P. U. U. moeten t-e Stellen I

of KaajlSlau hetaalbaar gt'1
worden.

ZUID-AFRIKAÁNSCI! ~.

KONINKLIJKE MAIL})I L\~!

, . Saxenburg,
P.K, Kuilsrivier.

JAN 0, DEGeen Mest, Superphosphates. Alberts Thomas' Phosphoorzuur Poeder

Te verkrijgen bij alle Sub-Agenten.
KEATING'S POEDER DOODT.
KEATINO'S POt:DER DUO!)!'.
KEATING'S PJEDER DOODT.
KEATING'S POEDER DOODT.
KEATING'S POEDER DOODT,
KEATING'S PJl!.:DER DOODT.

WEEGLUIZEN,
VLOOIEN, .
MOTTEN,
KEVERS,

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIE'REN,

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN.

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN,

DOCH IS ONSCHADELIJK VOOR
DIEREN. ~~

WOODHEAO, PLANT, en Co" KAA~STAD., THORLEY'S VOER
VOOR

""" -.-- RUNDVEE,
Paarden, Varkens,

ENZ.
uepartement YB'D Publieke Werken.

I-..--
TENUERS

Voor het oprichten van 001'-
Iogsrivier-brug , bij Call-
vinia. i '

___j_

BELANGl~IJK
LACTIFERVOOR

,"" AMgrootmaken n.n Kat,,_

Zonder

KINDEREN LIJDEN AANWORMEN.
KINDER£N LIJDEN AAN WORMEN.
KIND~REN LIJDEN AAN WORMf N,
KINDEnEN LIJD!::!'; AANWORMEN.
KINDEREN LIJDEN AAN WORMEN,

n ESLO'l'EN 'rENDERS, dllidb-
\.J" lijk gt'1n(,l'k~ .. 'I'endcr \'0V"
OOI'loO'sl'i\ i.\I'·hrllQ' P' zu llen rloor

'" <J I ,
den Controleur on. Auditeur-Geuf-
raal, Kaapstad, oll~nlllg('n worden
tot W()};XSDAG, ei JA1\UARI'
AANWl'., OIl! twn.al~ uur ':s lJ1irlda~,
\'OUI' ]J('t oprichten van een 1'01ltC,1
Bril;'; over ,. de ()~T'log5ri vier, hij
Cah'inia; W::Jai'VOOl'i het meest€
Materiaal door de: Regcering zal
verschaft worden,

Bestekken, rSpedtica:ties er. voorj
waarden van; Contract kunnen op
aanvrage ge~en ~orden nun 1.e(
Departement van P~iJbliekc Werken,
Kaapstad, gedurende gewone Kan ..

Itooruren. I

Tenderaars moeten den kortsten
tijd opgeven waarjn zij op zicll
nemen bet, werk waarvoor ze ten de.
ren te voltooien, e.l moeten twee
voldoende borgen leveren voor de
uitvoering van het Contract, en die
horgen moeten den ingezonden
Tender teekenen. pe laagste of
eenige 'I'ender zal nipt noodwendig,
aangenomen worden,

JOSEPH NEWEY,
Hoofd Inspekteur van Publieke Werken,

Departement van Publieke Werken,
Cn ledonplcln, Kaapstad, 15 Dec" 1896.

EItra Booten voor Engeland, ria Las Palm!l
l'EMllllOKE l':\.:-:TLt::. K"I'L Mali'lf, ",

lj -Ianuuri.
T1YJ'AGh:L CA~TLE, KHI''- I'UI"" .~

'Jununri.
1I0LTE CABTLE, K"pL, H.\Il~!.'

JaJI1l3ri
AHL'NIJKL CA,;T1,E Kap!. \\'1"""

FeIJrU3TJ.
M};TIIVr;:\ CM;TL};, Kal't, IIR\.\'.

Fabrnarl.

Voor Vracht of P8.BSIlgC H!'\'IJe;:e mn
sich bij de .Agenteo 'RU de LI :,T[ K,
MAILBOOT M.A.ATSCHAI'P1J, (!iqwll

Eenllre Agenten.

1 WIlSON, ZOON tt CA,
IT. 8E.ORGESRTRMT.

die h'lnll~ ,!.:t"~.I)n..Jh~ul OndCT:T\llo.:n. ICE,.'\ HNC'S \\'OR31
rt'·j't·'·(.'H.I,TEN I.IJn' ZU!\"ER PLA,'\TE~ f:J ..'NKET,

~~':l::;;,:w:::o;o;;;tk;:~;t:~:rm~<:{~d~~.;":;:t.\~:~Il~
"~D loq:eJknJ "oru~u. H~ ,... e"1.'U 'OIi"nm<:ll'n:ilig ~ eachte
G';CP;t'ol.lf. ell ,,, hfLOOlic.'T "rKIHlt \ oer ~In.dcren. \:crkocht in

j!~I;:'!':r~~~r:~~A"h.~~~~r~:~cn.4,
~.

MANllLA.BINOER TOUWTANDENl De "CASTLE MAIL" Maat.SChapp,HANI;I, A~T, 3 voat" Dui!ll wi..id en 6 ,V oot 0 rh:i!ll noo!'!. met .:;DI~elgJas
.4,,8 DUlD£' bij 14DUIm. 4;;5 5a ;';

5td. P'ER lJB. --NE1".rOKONTANT.TANDEN!!
TANDEN!!! R. M. ROSS& CO.,

" ,

DE Stoom booten .dezer Lijn "'rlI,tkll!
. van Kaapstad uaar Loud. I. "Jd '.1

anderen Woensda.g, te 4 QUI !UII. :'':1

Madeira en Plymouth, ti' t;iJ.t II, 'ei,d rt

ÁSc('nsion aanJeggendo op de ''''I'lUlIJc t'i-
sch entij den.
18UT,
Jan. f>-DVN\'EGEN CAI"TI I.. li:.;' L' I' ~,

,. 2'J-nO~LIN CASTLE, ""I" JHA\I.I.·

FeL. :-I-H,AH\I'AUDK;\ <:.\"TI.I': f, "
" IT-T.!NTALLO:-; l':\~TJ.:. f: "" ,,','

Ma.r.;l-:\OHHAM l'A>'TLE. ;;., :'."":'
" 17-DUNOTTAR CASTLE. "Hl1 ,.,

---------

S-C;Pa,:.1d..siiI9aa, ii,
»1(a,a,psiia,d.

De Heer WALKER,
DIH~~KT;:lR \-A:-1 HET

LONDENSCHE TANDEN I~STITUUT
U/sfer kamers, GrortlefJ/ein,

HEEFT de eer aan het publiek
in de Buitendistnkten te

berichten dat hij een HEEL tlTEL
T .á.NDEN in EEN DAG kan
leveren tegen minder dan de
HELFT van den gewonen prijs,
Een waarborg voor vijf jaar wordt
met elk stel gegeven.

D}<~ Mailbooten der MIlIll.ëcl'H 1'['" \ e"
:Lrckken "an' Kaapstad uaa: I':',,', ,'. j

vla Mll£leil''', om den anduren W\)(:I,~d"; I.r

~'Ilor r..m. als oude!' aauleg'ii,,"de
VOOR El;GELAND,

" 3oL-llOOH, ha}'t. GRIHI".
I"U7.

Juu. l:~~('()T (.:r":1! ~crl:I\·). kht L\l, ~

11 :!ï-~LI:L\JI A~, hal'! HLr:-..r,u,
Feu. IO-!\OHMA.s (TWIll ''''crt'\\) h"'l \

,. 24-T_'\llTER. Kal'1. AI"kT\".

BUR GS,T RA A T, K A A PST A D.

aOC. &; DIBIE.
IIlroerders van Allerlei IJzerwerk,

Behoort men altijd eerst te gaan om
KOMBUISKACHELS EN LEDIKANTEN.

:3 VOlT M.uOREN Top WASCH'I'AFEL met Tichel Rug." .met Klem Kastje
beneden, en een Kapstok aan elke Zijde. £8 1.4 ••

' .-'"

,

DR: 1'OOrD&&~ V...tGI 911ft i ~ _... •
Amatenn, be"eIeIl. oterll: "". <I'm mm"handel nn dcn beer R. MUiLEI\ (Oroo.t. _

kJeinbandel), in de Grand !Tote! Gebouwen, Kaap-
• Iad, "oor de b<i!te Plan.,., rrAI'lIlQlllum. A merlk ....
ocbe Orgels, Strijk. MI BIu.r"!Itnun''''!_eDj ~
'001' Snarencnalle800n. ,V~.k'-ool. __
Jlep&ratlce, Stemmen, en.. i

I

Be.:ndlnpa Gedru"te Jf""'. !lit Da........
lqeland - .a..u..ru. I». nn+s*t w.t

Alle Consul/alies geheel Gratis

ON:l:ON LIJN
KONINKLIJKU MA1LlJlr~S~J

UNION STOOMBOOTM.A.lTSClIAJ'ilJ
(BEPERKT ..

Aardappelmoeren ! VOOR BET KOM»tiDE SEIZOEN BEVELEN WW !.AN OBD
TUINSPUIT van de .beste kwaliteit.
GRASSPRENKELAARS, TUINBANKEN, HANGMAT.

TEN.
PICNICMANDJES, bevattende alle benoodigdheden voor groote _

k leine _gezelscha~pen. .
BERGKNAPZAKKEN (zooala op bet -.pBteland TUl ~a iD

gebruik) zullen zeer nuttig~bevonden worden voor bergbeklimin8l'l.
Proboor ons CARBOLINEUM, die Houtbewarede vloeiJtol. Timmer-

merhout, met deze uitstekende stof behandeld, zal lUi .... alM
oorzaken van verrotting weerstaan. , .

• RELlUM," KAAPSTAD.

i .TE ~OOP:
Suiton's "Early Abundance"
Schotsche II Mamerop "
II Jersey White" •

INGEVOERDE AARDAPPELMOEREN.
AlIt' speciaal llligt'z[lcht, III vaten

of zakken, tegen matige prijzen

R. MULLER,
, Grand Hotel Gebouwen,: Strandstraaf

-,,~ ". -'1!'-' . !

LIBERMAN en BUIRSKI
24 BURGSTRAAT,

Posblls l:,ï,

A.AN AANVRAGEN VAN 'T BINNENLAND WORDT
PROMPTE AANDACHT VERLEEND. (tllnllijle Leverancier 8.~IJ'fictCUj(:fI ~: f' -: i EXTRA BOOTE?; VO(JH K~GEl.-,\;

ATHE:XIA~·. na.lol. ('(lI'f ,,!IJl. '1

OHEEt\_(f\\l:, '1"""" }'"I., "1' IL
• Ja.llthr. di".::! :•. .u ..... Il,

Ma",· ."
J'RET'ij,1 \. ""i" IJ",., L.

d ....·~ 111\:1 M.;.j("J I

GUEL~',H·1Twln ~l'i."). "",., I,.
I ._;i,:'qa./I, d(~cl ,q'j ....1 II
.\LI.!I, :I'n. .',

GUt'U (.fWlIl :-'C-It',,), bl\t'l I:U1."I'>ll.

.' 1-'",., 11,1 'i. ,I· .. ·1 ;',111 \LI': .~
~_;,\STU;\: (r\\·n :--'fT+ \~ I, h:q'; _,

Jl ~1:1':Ln. "· ...·1 aan :-:L Illl, Ij,l .• \,
~(:),I~'II'a

(;.-\ t' L {'I'\\ 10 r:, r." J hal" :"-1 !,'. 1,-, ,

'1:, ..\la:\.]"I, do, :l:Ul \.la .. ],· ,:,

• Epn "all d" '\faelH'''''I'i''J ' I
boot"n 7.1t[ S(Jl'TH'A;\JI'T'I.\ ", ...
IlA"I!l'HG, krllt na ,ie ";rI",.,
dez~ ,\1fti l'ill<lIlli,uol"'''

RETOl' HKAA HT,II':,'r:aa'I 1':,\":
gangbaar ,'uur Ze, .\laánd, II, \\ 'I '

D S : . , '. reiktti?j,feot'en H>'-mil,rlcli",,\,'I, I'';, '.'1' '. A,AC, .. ··Sr ;,&,,>:\C',"~'"~O. - oP~Ê;,g~·I~~~~~rJ1~~I'l;::,~,II
.la.ngs de KL'.'iT wurdcn lIit~,'n-'hl "
,I.c''l'gr.,is hilJ'len D..I'I" MIIand"1I I'CI "'••• IDID'1'1J..BlUR. '1 UIT8T.Á {. ..., . of t,he CaAtie Maalhr[,appij '"'L'"''''

..,: .a.A, OlE·,8.i'ïiA.. ,AT. LAiia. M,AB!.-=UT a~::-;~~-;:;:~(~r;:~~~~e~~~"';tIl,'l".~'"
. -. ....;" !tfaatséha.ppij, .Adderloyst.raul.aeo. ·STlt-A.A," .' 'PIauw - 8TB.AAT.

KAAPSTAD.

\ .

-----.,......- ---- .._-----~

sr11UI{ \Tl~rrEX
TE KOOP.

KOLONIALE STEENHOUWERIJ.

3: VOlt K::unorUEL voorzien ~an een f3pic:gelgl3R 19 dllizn !'ij 1 ~ diljIll ('P
. patente Melet Jes. £2 7 s. .

A. 'SPOlANOER & co,De ondergeteei:enden sijn be-
nnd monllmenten en gra.f.
rie~lnen in marmer en graniet
te leveren en op te riobten,
grn.vcn met "teenen mnren of
graniet in te 81niten te Mait-
land of op andere kerkb01"ell
in de Kolonie:of Mngrenzend.
Staten, tegen redelijkeprij&ell
en met den meesten .poed.

IJzeren hakwerk geleTerd
Tolgene flUe t.&ekeningen. Op.

, 8cbriften gemaakt op de best..
wijze, ingelegd met lood. Por.
aeleineu mn Il8n tegen' da
laagste prij~en.

Plannen en prijen wordeu
franco op &llnsoek gezonde ..

IGEI'ESTfC'D jj /,14 r .',
ChrDnometer.! Horo!cg;>- fIl 'r:J'h ;:,; t

JI.a...l G~b01l.~ l.!urll/;~}:r"Ltl

Gouden -CD Zd"l'ren H(~r()I" .....

YO,)I'~! Jr1;'hn:.,j:n

-_
c)') Zes Le 5ger Vaten

1 Grapoil're (Dl'uivl'u Zift
en Molen)

" Wijn Pompen
.) Zetten Per's Bali\,s

En et'n hoeveelhei'l Kplderge-
ret'dscha p,

Doe aU(},I/ ..o..k hij

J. HOFMEYR SCHOLTZ,
. SOMERSET WEST ..

BOTengen~mde is aanmer~~lijk bCl1e<]"n in p!'ij~ dan d'e inrm'iet:rc in'"
voerde artIkelen en daar WIJ slochtci hout O'f'l)fl!ikco dat "'0' rou lY' 1 ' '~. d 'K 1 'ull K "..., M - "Ct 10""u I
ID e, OODIe z . en OOpers h~t voordeel hculJon van onze W:.La;-l.Jor~J at
-lriÏIIelen de hitte van het klImaat zullen sLaan, 0H. J. WASSËRf:ALL

AANSPREKEk:'~z.,

, \,

R C~E en ZO~ Hoek
~

WJIETWUIW rt'

Doodtiaten lijll ateeda iA ivoonud.. __ i

~~,,..renI8.senaan'en+men ..
.Doo!lkUten, Idl~ _ Lw....

~ i:a elo k-on.t: ~ tijd, •
&Ipa eie IIilUjkat. prijfl!lll. i

J Kill,", I84Jff.U 4tra.•t.' " I. .'
W"""'t, I ,a, IM,.lhet,j K.... ,..

I
i
i
I

yl
, .J

}o

.1!e
Publi

DE (
b,

Leer .M.~
van .Ri,
Malmes

RfEBf
Yrijdc

L Het
deu ~'erko,
Riebeeksk.
Erf. groot
aan den 1
statie, Hl'!
-is stevig-
vanisch JJ:
Kamers, I"
Wingerd I

Eigendom.
2. 10 :\1'

Karren, J',
~chalen, ('I

Koop- en )
ken en Tr«
assortirnem
Ledikanti-n
goed, en",

FIn:
1l 1',

De Villiers, I

MATJES
()lId

DST,

OPVRIJDAl
Des M

In den In-
WmLEM J
van Bove

OP bov.»
het 0\

noemd Mat),
tuur, alia» E
''Worden verk: '

Kaapsche

TENDE
couvert

wordim gevr~
te worden in).
DAG middag, '
het leveren ,
hooi, zoo al
meer of min,
de volgende \
eischt worden
Varscbe Drif!
Rondebosch, ,
Claremont , .
Wynberg
Diep Rivier.
Zand Vlei "
Elajell Baai ,
Hottentot's I
Me Mijl Mai!
12de Mijl ,~
Durbanville,
Dnikervlei ~t.
Koeberg ,
Elsjes Baa I

Crusher
:Mt>nster te

spoci£ek m
Tender genop'
mogen zulk- ,
kwantiteit of
van, cu mod I

van een B, ,r,
van't Contrac'
den Tender ()'
de levering Y:

een aanvang
daarmede gee.
30 April 18\=17

Alsook, vo,
Haver, ,(Ka
Zeelandschc) ,
KaJ, bij ZOo\

Rall de St.atif'~
1897, mogén \
De Raad Y(

laagsten of et
D61llen.

vu 8tr&nd eJl L&ngsbaat,·
APSTA.D •
r TllESIW'HI$CH ADRES: GAllE wm AD., Kantoor van den

No.403 St. G,
11 Dec,
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