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f(lCl dS-No

St:JWijf _ w-u.r~ _._,
"1£ ElmIE, 11£ Jm.......

• UIl Tt ""."

"'ons .LAftDUO&.O

S'MALL&IMORGA'N
. OPG•• ICIIT ,t.,.}. ; I .

BAINSTRAAT, NABU Dl DOteWEG, kAAPSTAD,
BOUTB.ANDBL~ :

, I""
.ch.I'n .... k Fabrikanten en DI.. kte Itn............

"

.'

lemmisaullRer
_ I I I I . . " "

~ i
r .' _.J ~

OX; -de bGodUden, die: hUD .~ ....
voor "On8 Land" J{erstmisnummér' nog " tijdig .
inzonden en hetzeJft 'Dog niet ontVangen beLlieD,
niet teleur te stellen, hebben 1te besloten een
tweede oplaag af te drukken. Wij verzoeken de
zodanigen echter beleefd ona ~ enige dagen
tijd te willen gunDen, gevende wij hu daamaast
gaarne de verzekering, dat on~rzijda .Ues gedam
zal worden, om te voorkomen, dat de afwerking
en uitzending langer dan onnOdig is, vertraagd
zullen worden. -

Dit .IEK•• ~ARI. PUBLIEKE VERKOP,ING.VAN
Der YaD de Sandt de YDIIé~ Drukpers, lala, '" EIN t11'rIiUN'tBNnl

___ POS_tb__ ~_4•• .._AAP__.TA...._~..... ' WIJN ..,ZAAI..enVEEPLAA·
PUBLIÊK]!f VERKOPING:

VAN LÓSSE GOEDEREN.. , "

Een £ersteklas Vee- en Vruchteplaats
TEN DORPE

C::~ x...18:E»C>:J!IIiT ,
OP

ZATERDAG, 28 JANUARIE" 1911J.

IN '
" .. ~ . ~
-, .

·TE

VIER.IN-tWINTIG RIVI'EREN~'~
~ .• . i 1 /.- j

AFDELING PIQUETB~aG, " ",::,,',-' .
. I·' ,,-:-~~~

Op \VOIKSDAG,18 Jan."tDt t, om, tO nnr 'a IMNlAl

I '

!JE ondf'rgetekenden, behoorlik gelut door de beer J. W. IU.kTP'ORD. DE. ondergete'kf'Dde. gelu' door de heér Ju D.' PDoLD•.4ie
7 ,,:eo publiek verkopen :_. Boerdf'rij gut opgt>"eD,-1 ~abliek doelt ~t'rkopea op, d~,~,

voormeld :- , . ," '~:; "," '
Zijn welbekende plaata" PAARDEVLEI," gelf'gen in bM Diatrik1t

, 'ol don. omtrent 2 uur rijdens van hf't Dorp en één van Genadeed", I. VASTGOED. - :
:r"ozend!' san de welbekende eigendOPlwen van de heren- Pieter-Sw,ut, De alom~ende Plaats, gellaamd VI£a.l!%N
I'aul "U Tielman Neethling. De Vlaate is voot 1,520 morgen en beplant RIVIEBEN, gelfop in de afdeling ,Piquetberg (~ liUIlt"
, , ~HOu Vmcbtbomen van alle soort, waaroDder 3,000 Appelbomen 9'UI porltnJilz. ",tg ,'lG,;' III 3i ~!. tiel. Pi~), -~ airka
" r e8t!' Kw:\liteit. Dese bomea zijn aUe in. volle dracht en zijn eep m.rgen, bIopl.ot met. nO,OU) WIJDlt.okken e,n ·170 V~ldhOlDeJl

:r<Jt!' bron van inkomsëea. Verder zijo er grote plaotnges Eikebome~, alle 8OOrttaD, in "olie dracht; .0 ~ft z.a:iland.o voor mb 130 mad
1'-'10"-, Acacia- en Bluegaw bomen. Wegens gebrek asn tijd heeft. Koom. De. WIJNGAARD.11 Vrachteboot-.l': kuueo makblik
:""f Hartford nog niet veel gedaan aan de ;Zaaiboerderij, mlllr dau zij. 10 groot ,-,maakt wordeD. . i .." .i , '

\,f4' b:igc gronden Toor gnuan.-sl.cbta wachtende op de ploeg. l1e Er Injo ff!eds gro11d be.erkt voor -verp"'t.ia«. iD 1911, MOl'
I"ut, is ook begroeid met .. Zevenjaarijf's" bloemen, over de 1,00P 8,oro Wijllt'tolrJu.o en BraaklaDd voor ~4 muaae.i; KW~ :
.kk, n ""rden jaa'rliks inge,ameld. De }'laats bevat een grote water- STRUISVOGELBOERDEfUJ EN,. ULUBlJ· if.,. "'di

\ -or raad, Hij van alle servituten. Laatate jaar werd een sloot gemaakt, uitnemend geschikt, 'daar me~ 4Chnorgea onder·~' bD~"~-~~te:-
, ,e 1110 1110r;r<>Donder besproeiir-g bracht, : l.. die daar reed."prachtig ~ ~,-Jde'rig;ifoeit,--:--· _~"tfe;U

lJ., ll'·l ....uwen bestaan uit 4!IeII aaogt'na&m eo geriefták. woonhail met JeYUt een meet daD o_~.,. .... ~ _' ~~b,.
\ "n,,,ij~, ki'l'np:ebouweD, .nM onder ijaereD dak. De ~ p~lI ii..-iiId (0 id ru.pIJN 'YeldeeId. ,

Er b volop wild, wals part.FijzeD,r!reebokkeo, ens. De ~OODb.HD 'en ude,,·Geb.oaweil .tij.- alle ia.~k188
f~..n inspektie der plaata wordt aangeraden .,óór de Verkoopdag '. ' ',. '. i)B'~Jl4Q; , . c, ..

" ..Jf verdere informatie kan mea aanzoek CIOea bij d. Afsl:sgen. i J30 .lAat.1- -SobapeD. FlO

LIT WEL: Dag van Ve."oop: .&at~ag,alJ oIanua.I., '9t1~ .'J,x.me;. 50 Varkpas
om tt uur v.m.' ,

PI Jat. van Verkoop: BIJ het " ... too. de. Af.lag ... te
Caledon.

E[N KANI ALI DEZE 1(0.1' MAA. DLDt".
KOMT DUS ALLIN EN KOOPTI

: J. W. HARTlI'Ol\D., '

DEMPERS, MOORE & KRIG£,"
PR0K!'JBli:trRS en

Caledon, 15 DeSember, 1910.



.DO"D8E"ICHTEN.

Raad .•.
Kaapse Afdeling:····

OOE'I'ZEE.-Hiermede y_ ik de
dood 'raD mijn lieye en dierbue ec.h~
genoot, Dirk ,Joh.anaa ~, ~
~. van IJ-tontelD, bekeDd te ...

Het heelt de Heer behaagd htD de
4de dMér vaD mijn o.ijde ytlf! te De-
men.

D.. bedroefde echtgenote,
~fA.RB J. N. OOJl:l'ZEE,

geb. Smuts. Algemene Vatuatle YP'
. alg.ndom.

8T11:YN.-In li-f 1."011. herinneriD« aaD
OIl... aJer, A. P. &eyn, overiedeD op 27
DNember, 1900.

Ww ALI'lTÁ 8TIYS,
en kiaCI.ena.

Fair Vi.w,
Bomers tWeet.

ALLE"LEI.

LOGIES
VOOR Schooljongens tegen billike
prijs. Doe aanzoek. bij

WKD. A. MYBURGH,
Dorpstraat, Stellenbosch.

YICTORIA' lOLLIGE,
SmLUBOSCI(,-

GEVRAAGD,

TE kOOP GEVRAAGD-• OUD. P08'I'DGIL8 (8&am~) ba eafp
IIoneelbeid, beMl.e ,.,. _nW ....
PENNY, l1li tU oorlog, Io.u., EtJ.aN'.,
'rID eie Kaap, VrijRut, Tru.YU1, laid·
afribu., Republiek, Raaal, ZaluIud,
BIlodwia, eDL AJleeD ZaidafribaMe,
__, die ba de oorlog 't'Vuderd lija,
... : V.B.I, "B.I .. e... Prijl,_ .
.. 100 au "STAMPS," pI. B. L
VOB8TD, BQ 169, ~i8bart.

GEVRAAGD
EEN GoeVerDaute voor de

Private Boereechool te LouialoG-
tein. BáJaru .£60 per jaar, beoevenl
mj logies. Applikanten moeten
iD besit zijn van het T3 Certifikaat.
DieDaten te worden aanvaard op
J3 Januarie, 1911.

Doe a&lllloek bij

DE SEKRETARIS,
Schoolraad,

Van Rhynsdorp.

.~êI~tiáI~ ~Citillati~M, Kondi-
Tender-

niet de
II.:lD v}

o
. Papieren

op last. der Direktie,

H. J. BERGH,
Bestuurder.

TUDERS voor het 18Y'!'1- van
Bomelwerkf ged:1II'8Ilde 8, jar.
begi.nneDde op de lete ~al&~ 1911:
lullen ontvangen worden ~de

-----.---.---- I&,m,taris van de Tenderraad, d-

KENNISGEVING kwartier Kantoren, Zuidafri ue
8JlOOl"11fegen, Jobaeuesbnrg, JoP of
vÓór 12 ~nr des middap,. .op. 14de'

" Februane, 1911. I
KOMEN saulopen op de plaats . . . : ,

"Driel te' .• Tw, Su-uiav 1 TenderbtlJetten kunllen verkrepa
.•. OD ID, . ee 0ge worden 'RIl de Spoorw.glllegas"nen

WIJfJes, omtrent 2Jaren ond. Indien Kaapstad Pori Elisabeth boei
niet al~ehaald door de ,!,ettige eig~ Londen, Du~ ell' Ge~&on, de
naar hUlDen ses weken, dJ wit Stads&gent; Zuidafri'kaaMe" Spoor-

e alle hillike kosten betaald moet wegen," Pretoria, ~ het Spoorweg
worden, lInllen zij als mijn eigendom Bureau, BloemfOD~.: .
beechouwd worden. De iaag_ste ol 8ll.IP Tende.r pi u_

noodzalteliJc a&oge1lQ!nen worden. ..
G. P. VILJOEN. w. W
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KWALITEIT

I,

e n z .

W!U.KB aBIi'U ••'" urr t-~.viY.t' V ..... ~

';"Il..esl· - erveuM ..uheid .. .iDa.
, hooidpi~n, Yl'OIUNtLik..... kte" ..
""".:eIJhetd, .,.ru. YaQ ....

en ~" een goede gelaa~r
elle . die ze gebra.ikeD.

1IftIwa .......
''''/l~e.st: -Rugpijn, rumatiek. ~.

, ,"llg van de Nierea. iufJamatie: ....
• ' ISS. graveel, lendepijn, leiatiea ...

,rtuatre kwalea.
1I.mau..T .......

"'IlPeSt :-Verstopping, gaJ..eb~.
hoofdpijn, 'slechte JlpijaTert.eriug.

· ,'<'U, slechte adem, illp .. ands k....

I'· , -l.s. Gd. I*' dOOI (met ......
.~ .' ,n~, lso Bd. pil' dOOI! of C.':O.
. ,~ per dOOI).

v' la~ u.. haadela&r ervoor, ell ill
• '1 'IJ niet iIUltaa~.aijt, .. plaateelJi
. '''I krijgen, achrijf aan OBI direkt
.' ..""ode bet. geld) en wij &uilen ce
- 'nmega.ande·POSTV&lJ toepqdeaa
v )! I,'d ige direlrtiell OlD elke dooe.

~EVIVA MEDICIJN MAATSCHAPPIJ
Burgatl'1l&t No. 1, ItPpatad.

!I"pt L.

G. \V. JOHNSTON.
SPI" STRAAT

ADDERLEYITRAAT 50,
KAAPSTAD.

OPGK&lOHT 1880.

Eiet beste lItagaztj D vO:Jr
IiEIRlIID£ A.lIIDILU,
Q~I(I~ITAl,J.IHUD M"IOS,
\ Ill!
OUDIR.ETS I(UPI LUU~I.

·INDIEN GIJ IETS
NODIG HEBT,

Het k01Dt er nieS op ua' wa' gij .,er-
langt, .tj kunnen het un u 18'0_ telllMl

de ~ioopt't mogelike' prij__ '

SCHRIJF HEDEI AAN 0 ...
VOORPf!llSOl'GlYE" Yl.

II "'lbelen, Kledereo, I.aanen, Hoeden,
,l'e. np be, ll't!bled qn Huithoudehh
I •,,,,,I,,rea, tlpeell(Oed, SpelelI, Boekm,
'1Ilzd<ale Goederen,. R.ij ... elea, Ledil.n-
"0. lie_wareD, Ju.elm, en alle '&4Cl

, Goe1eten.

FOTO V::.ftGROTINGEI
·or n.~ m t uieo~er..etlte pr"Cál,
-,',kla" Ar I~k Werk, IA!geD lage

p>lJlen.

", ·{'me7& tm Prij.lj1tl~" VRIJ
op aa'u....at.g bij

NATIONAL S/UPPLY CO.,
Parker'. Gebouwen,

\ Bu~gstraat, lCaap.tad.

PLAATS TE HUUR.
GPo-\.A 'J - en Veeplaats,

:\1:' :lf! mijlen van Kaapstad,
,vn-tr,',>k" iOO morgen. met
1;':1. )'IWE'n en go"!de \Vatervoor.
'a,i'! Bezit IH.nst'lanrl April.

\·,·r·lere hie'.onderheden van
f")O~:JLl:i 5H, Kaapstad.

Ve land dike Raad liD dl
lUlse lUlling.

Tendars voor Voer. Haver,
Luc~rne, Mielies fn Zem~l~n.
T F: \' lJ E I{ ,..;worden hiermede ge.:

,,,,~i"n lllllen ontvaagen wordeD
;! II 'J r de- m iddags op Woens-

:,) !" I 1de dag vlln Januarie,
:} .' .....'),)r bet leveren, gedurende
J," Jurl:J 11, van de benodigd-
.. j·'n V:ln ,Je f{aad van;-

(lf>'. KuLO~lAAL HA VER·
II I jl) I (in balen), h'leveelheid
· i I",nadering, 360,006 lb.

K:";. ,\1 \LE HAVER, hoeveel-
r j I.ij henat1prin:;{, 50,000 lb.

!\·[.'\I.\LE LCClt,;RNE, hoe-
I,'. :h.·i·j hij benadering,
'" '.' '1111Ib,

~fif:: : f:~. hoeveelheid bij nena-
H rt;[, :,1),000 lb.

Zi:\!f.U:'i, hl)..ve~lheid bij bena.
("rlrl)!, 2\000 lb.

:Y [' \\ F: I, - Bo"en~l'noemde
;""jp[] worden bij benadering

':''"'-'',1 pn zilllen .. o.n(~erhevig zijn' DE
"1:. I'" 'nl.(p WIJZl!{lngen gedu.
- '.: " IrJ j f'prk van d~ kontrakten,

tLLl j In Jgen nodig vinden te

Op last,
UE()IWJ<.; ::iOl{f{fFj,

tieltrthris.
1\1·''''·n '-an de

l.df1.!.·I,ke li.aad van de
1\ a'lf"" Afdeling,

(;rrlf'ntpmarkt Plein 8,
Ka:.i,sla,l, 21:l l,.>ea., 19l0.

r'»''ilj.·tt''n k.unnen verk.regen
, 'r' "i'i,likatie aan de kar.torl'n

I,' :.. i~,L1,j, Uroentemarktplein 8,
:\! I

:"'. [ll,)~ten in~ediend worden
:c :"," vormea, en monsters

.. l' -: it-"lf'ff"n, waarvoor geten ..
~•• , .l, ~ jr'n, moet~D yoorgeleed
•1 - :--r, In )!pbreke blijven om aan

. 11 ""I,j(' dew kon,lities te voI-
r, I'., l'J,II'D de Tenders di"kwali-

Agent" Ons Land"
, K E \::01 IS wordt gegeven, dat de
Qper .1.0, Hibbert, van Grik...a.
""d, Hay, opgehouden heeft
a!l1'ot te zijn voor" Ons Land."
, I )ns Weekblad" en .. De Goede
Hoop." '

C. P. SCHULTZ.
Sebetaria.

,

BB,
STANDAARD

VAN

ZUIV£RHEID
EN

WAARDE.

:P:I.1q na
'«lie.•. . he$

.:IDlUII'R· . ai;J e7...~o., • ' !

.ba~1I woftiea raang.)moopt;, .
apárte ~pell wo. ~~.
de ptakiijk kan' ~D. 80111& k~
gop.' ~eale -~ï~t .f.olkomer(,;W.p»-
_·.en 'dit ai~ ,dr, CiJLi", . ~f
in,. nut bij .iet: in het' vrijataat,.e

8CBRIJF'-<JJI DE NIEUJVZ •• ·"''''''...., van het d~bbéllIIediulIJ .
LIJS7 "een prUtiete. oplo~DI.:" ,

De oPleiding v~n tweetali8e on~.
Julat Gepubll*rd. wijawa, <l8t ia een ..ai, waarbij lIIen

met de wortel iil aanraking ko~ •
Jaren laág werd het holJandaapN4elld
kind oprecht aa~an; zOluJ gt-
beurde dat, dat men het onrecht bijna
niet. moer kon inaien. Doch het effeJtt
ervan 'bleef niet uit: arme blankonl
Jaar na jaar wordt hun getal groter i
iaar na jaar wordt hl't getal dergen~
groter, dio veranad en achterlik
den en wier kinderen &Onder._j,wijfel
bet getal arme blanken .ulIen '1'1'1,'-

meerderen. Dit is het; ge"olg' van het
onrecht, dat het Hollands wordt· au.
gedaan, en .,ooral in de opleid~
inricbtingen .VOOronderwijzen en oa-
derwij~n, Het i. voor de hol'-
landll8prekende Afrikaner v..n de
grootfté elronomieae waarde, dat .ijn
moedertaal ~t zijn .,01 recht komt
op de school,' in de kerk, in de
staat. Dan zal er een einde komen
aan het maken van anne blanken;
dan kunnen de zonen van beide selrties
van OOM blanke samenlt,'ving gelijk-
waardige betrekkingen in de Btaat, in
de handel, in de prof_ie en overal
bekleden; dan is daar gelijkwaardig-
heid en dan kan daar blijvende maat-
schappelike vrede zijn.

~,

IIO~ eb heil ~\W.. ,
iD d.tf ~aén. In het ~, dat;,m~ ..
de .lroafereutie gel ... ~ r~Itlaá1ra. J
d&, regeriag . lieli bereid •
. de -Juq~. 1l~~C:~.~

fral!l¥"l ,·ltature,lJeáat~< JBu~rl ï.
aan te ivulJén, teil ei1Id~. 'bêJlICblN'-'"DlIlItp:ICaIQ..
miDg VNl de naturel; ....te' .... ~~I
vauf ~ tijd "aJineer hij sijn &DJI~.1'aIIl' J
aanvll&l'd~" j 'én "de; machinerie te
IIChaffen 0lIl dadelik eJl uityoez;ig eI.oe.IEul~P'~~
Ilich 'f'oDrdoendD~g te bEihaDdelft ,.~JWI_.·:.in:
en door! nader beheer bIeda bij 'jIe ...n-
vang maebru.ikea, verhoed • .an, hei
sielllé) Tan aan~erTen dool' arbéidera-
ágéntea, te onderdruldr_." De kom.
ferentie w.. van oordeel, dat bet ·~l.
sel .van, .,oorlKlhoiten (iu veë, koatant
geld of :goederen) om. ~ naturellen te
bewegen qm te gaan werken o.,~
ven we~ cm dat de ReTellPI' "nadelig
wuen voor het bralrtw v~ de natu-
rei' en ,Ilo bel.agen :van d~ werkge-
ver•. " , Er .. erd dus "'Ilbeto~, dat
geen vO!Jrschot;meer dali' q ~u be-
dragen "0 dat geen kotI~t geat.e&-
teerd Z'ou worden, waarin ~n boger
bedrag 4&11 yoor&Ohot een van de
diertstvoorwaarden uitmaakte.
Het stel8el, dat iaDs in IIwang is, ia

het ,gevolg van de konferentie.,an
1909 en de daa.ropvolgllnde overeen-
komst tU8llen de kaapse en traunaabe
regen.ngen. Het doel is lIiet om par-
tiknlier aanwerven door agenten te
verhinderen. In zekere mate kompe.
teren de regisiratiekanioren met de
arbeide,.agentAn, want na~relIen
kunnen daarheen 'Pan om hunrkoa-
trUten te. stuiten "adei tu_nkomst
van" de agente~. Al nUJ' meer: natu.
rellen uit vrije beweging gaan wérken
en gebruik maken "an ek registratie-
kantoren' direkt, krijgen de agenien
minder ~ doen, of moeten zij nieuwe
arbeidsvelden weken. De vraag' is:
Wat, is in het belang van het gehele
land P Li het stelsel van .,opnehottén
wenselik ,.of niet? Cirkuieert er per
arbeider" die ,naar de mijll&D ga..t,
minder geld in, deze Pl'9vincie, indien
voorschottelI niet; worden gegeven?
Onbevooroordeelden moeten hierop hét
antwoord: geven. Wij twijfelen er niet;
aan" dat' de minister. van ,naturelle-
zaken, wanneer het parlement "'r
vergadert, de uak duidelik zal máken
en de politiek,: welke verder :door de
regering gevolg«J zal worden, .. I bJOOt;..
leggeD en rechtraard~n. "

GRAMOPHONES

DIllEI IIZOIEI,
~ til, WPJ'lD.

....~_T8._.....
..ON as'

aE.ITlCIID
Za.terd~htend 'had een dep'utlJlie,

de pralrtli1ijna der plutaelike
tnatsho.,en vertegen"~igende,
o!,derboud Illet' ~e miDiater !&n j~i-
tle, met het doe.! de . ~ht .VjIII.
gen. Hertzog ie .,estigen op 40 ODdoel-
·treffende, oo~ ea .oagezollde
toestand der gebou"~1 . die JZebruikt
worden ala na~Wlo.,en. ~ ~
J. W. Jligger mtroduceerde -& depu-
tAtie. Er werd ... n de band ~aan
een groot gebouw op te t~ 'Ua de
Wulsiraat, t.er plaatte ~aar liu Ji~
politie- en magistraatshof i,a.. . '-Gen.
Hertzog beloofde de' vel'llClhUlei!.dema-:
gistiaatahoven te bezoeken,' 'om £Km
persoonllk bekend te stellen met. '.de
toe.tandoo, waaro.,er ge~gd .-ordt_

Ji:en ondenoelt ..erd. er ZaHfd:a'p~
tend ingesteld' naar de . Om.tandighe-
dan",die leidden ~ de dood ftll ~ l'gii'llQtide.
Jacob. lIïleuwhuya, een gekleurde
man, die de vorige 1nIek bij ba· .tiand
te WoodstOck .Verdtonk. LaWl'el1C6
Naude, die mei de Gnlrledene had ...
me~ rw~t tieide, dat deze .~ .ijD
muil IJl 2Jee' 11''' ge'tallen, ,en hem daar-
na aiet, meer had' &eaien .. P. C, Jo-
teph V_tor .. as met de·h~dkonstabel
Scltiffmann Baat het atnmd J418~ ea
hád het; lijk uit; 't ..ater ~ • .De
Jevenág_ten waren toen -reeds "geYe-
ken. De distrikt;qeneedléer .Tetilaar-
de, dat de dood het .... Tan
verdrinken. Diasbeth _ ..
ya.n .de ovérlédëne d.t
IlIJn .. oning in opgewea.e
bad .,érlaten.. De magiairaat PI .
api-aak, dat de OTer~ .... geatikt,
door mdrinlr.en. I' . .

geJdeUrde jnngenf .,~ ólII~t
. HIIJIrY, AOraIlama p!-

. ',te Par.ow. heeft; ~.
illedrbtlli' tIoorde- J!IliIder ~1IijJ.i"'"1 e6Jl "Jbrpret. Killer ge-

naám~ 4ie. in &ell ..atér~iJ geval-
len. .nij &ing bij het bUll., . de beet
Killer 'WIlt ..... h.aIen ea nd bij (lê
put lijn naje en f}ilIloemd llleiBje ape-
lende ." Toell "ij.",egjng, riepen de
meia;' "h~ to& 'dat .ij _ter wildeá
bebben, ."WIP ~ijhwi toeriep, dat et
.. ,ter in de ~r in de pat Wiia •
Hár:gsret boog sich naar beneden 0111
de emmer op te llalen NI. werd vastp-
bouden door bet andere meisje. Deze
-Irott ba... e.,enwel niet; meer heuden.
met ~ ge'rolg, df!i. lfa~ in de
put viel. Toen de 'JOD8OD uit bemerk-
te, liep hij teratorril terug en het ..
luktê hem het kind bij lde handen t;e
gnjpen en iD Ihet 5 TOé,t dieII8 water
omhoog te bouden. Intw-n \ .. 111 de
grootmeeder .,an het .III~;'~ .ange-
sneld' om haar op het droge ~ bren-
gen. ,stappen worden er: gedaan, om.
he' jongetje te belonen TOOr lijn
moedig gedrag. .

DE

ONS I,AND
•••••

DONDERDAG, 29 DESEMBER 1910. ALL "RL.I.

.. Oal Laad" I.ntmlnummer
Beleefd .,erzoeken .. ij diegenen, die

hun bestellingen.,O<f "On8 Land"
Kerstmi&-nummer nog. iijdig iruwnden,
doch hetzelve nog niet ont'll'tlngen heb-
ben, 0118 enige dagen tijd te willen ge-
ven, om t'en tweede oplaa$ gereed te
kunnen maken, .. aarna dan enmiddel-:
lik aan hUll orde,. sal worden .,oldaan.
We geTen gaarne de venekiering,

dat OlUM!I'1lÏjdA de meeste apoed sal
..orden ge~kt met de af'ferkillill
dc>se tweede oplaag,_ zodat dtt UleMtl··'1

ding abeolullt "niet langer vertraagd
zal .. orden, dan strik~ noodzakelik is.

··.HDPIUIIIt,"· ·,
u.u..u.

. De •• dlumkweatle,
Het K"f!grtlS van de Z. A. O. U.

be.prak verleden ) week uitvoerig de
mediumkweatie i~ verband met het
onderwijs ill Zuid-Af~. Een in-
vloetlrijke kommil8ie werd door bet
koop benoemd om in de geNt van
de beeprek.ing een rellOlutie te formu-
le~n: ~ ter· bekrachtiging .,oor bet
E.mtgres te leggeD. De kommÏNie
stelde de .,o~de resolutie op:
"Dit Kongres is VIUl gevoelen, dat

, ~p_ing van g8lijk~ rechten "oor'de
t ....et' landstalen al. medium, behoort
gegeven te worden. door:

(A) Het aanvangsonderwijs ~t en
met Standaard III te ge.,en door me-
dium van de moedertaal met geleide-
like bijvoeging van de tweede taal.
(b) Na Standaard III moeten min-

sten8 twee vakken door middel \'an
Hollands word..n onder'l'f!zen, behalve
Hollande als vak.

(c) Een leerplan voor Hollande als
vak bij alle Standaards in ·werking te
treden.
(d) H~ prakties en IIChriftelik deel

van alle onderwijzel1l8Uamena voortaan
zo in te richten, dat de kandidaten de
helft der onderwerpen in de engelIle,
en de andere helft in de hollaDdse taal
kunnen behandelen j op het certifikaat
van dE' geslaagde kandidaat Zltl .,er.
'meld worden, dat hij be.,oogd is door

van btoidE' officiëlE' talen te
onderw ijzen.
(e) Dat in het vervolg alleen zulke

personen ~ Bclwolill8pekteurB aange-
steld zullen worden, die in staat zijn
dOOr middel van beide landstalen te
inspekteren.

(f) Het houden van valrantiekursus-
Ben, om onderwijzen of ondenvijzerell-
aen, die r-a een erkend certifikaat
in Hollands beaitten, in mat te &teI-
len zich "('rder te bekwamelI om. door
rn..dium 'fIln Hollands te onderwij&en,
of: Het aanstellen van een betoogd
persoon, <'en dame, die de echolen .. I
btozoeken, om Joor middel van model-
I_n de oll<l}'rwijzers of onderwijze-
re_n, in de lagere lltandaarde vooral,
te bek\mmen ,om door medium van
Bollands te onderwijzen.
(g) Dit besluit door te zenden met

",n begelei., 8Chrijven of per depu-
tatie van hef hoofdbestunr, aan. de
}.finister vah' Onderwija, de Adm.ioil-
lratenr, het Departemen~ van Onder-
wijs, de Voorzitter van de speciale
Kommisie aang8llteJd door ;et Parle-
ment en de 8chooI'-tu~en."

De kommisaie deed een aan~vel.ing
in verband. met paragraaf (~, n,t om
de beslissing daaromtrent te latea in
banden van het hoofdheaturar, om in
overleg met. die I~nnen van. hei
volk, die met deze buak beter op de
hoogte zijn, o"er de inhoud ervan een
beelnit te nemen. Do ,_'lutie werd
_men mei de&e aanbeoveling door het
Kongres bekrachti&d- Het beginael iD
de ..-hltie _gelegd is geheel ge-
sond. De pedagogiek eist he...
daarin .,erk .....rd ~; ~ . .,on.
belang en de maatechappelike .,rede iD
Zuid-AJrib eisen het evea.ila. Ge-
lijke rechten .,oor de t_ ~

,~.el.

230.-_,1910.
't luwen.. Y&II Arbeid,,. "oor d.

MIjn.a.
In onze uitgaaf van verleden Donder-

dag schreef een korrBllpondent onder
de naam "Voor Recht," dat de rege-
ring 8od..rt het begin van dit jaal' bet
rekruwren van naturellen voor de
mijnen en de spoorwegen van de Trans-
vaal zelf heeft aanvaard. Hij acht
het onbillik om goevennentageld en
goevenlemcntadienaars te gebruiken
om met private personen te wedijveren.
Verscheiden andere kor respondenten
hebben 0118 brieven omtrent deze Mak
geschreven en zich heel sterk uitge-
drukt tegen het regevingschema van
bet werven .,an arbeidérs (Government
Native Labour Recruiting Scheme)_
Zij beweren, dat de regering niet in
kompetitie behoort te treden met pri-
vate Banwervers van naturellelll1rbei.
de,.; en dat het stelsel nadelig is voor
de provincie. Enkelen zeggen, dat er
tans bijna 2 miljoen ponden sterling
in de Kaapkolonie clrkdleren, welke
ala voorac_hotten aan de uaturenen ge-
geven woMen, .,óórdat .ij naar de
Witwatenrand vertrekken en welk
geld dUB in deze provincie blijft. Voort.
blijft er in d_ pro.,incie cirkuJeren
een ,BOm,van ,ruim fro,COO, die hier
door de mijnen ab kommillllie voor het
vrije aan_V&D van artleiden; uitbe-
taald wordt. Men redenl.lerl, dat; io-
dien het schema van aanwerv811 door
de regering bet oude .telliel YelTangt,
veel minder geld in dese prOTiDfliezal
cirkllieren, 1UI'lgM'Ïende regering geen
vOOl'lIChotten geeft, en de naturellen
dan veel meer van het
ontvangen loon op de' 'Wit-
watersrand zullen besteden.' Maar

ut '!liet be'll'_. ' Onze korrespon-
denten zijn .,an gevoelen, dat lwJt par-
lement 4eze gehele _k oudsr behAn-
deling dient t;e _en en d..t. de juiste
toestand van zaken iJuidelik 1110et. wor-
den besproken. De arbeidenagenten
klagen, dat lIij: een licentH! mooten
hebben ea liceqti.l~ V9Ol'_ lopen
moe~ betaléa ..an de regciring, terwijl
d_. et .. lf repmatil!-kantor8l1 voor
n..iuNllenarbeidttra op na houdt; en
dus met de lioentiehouclera kompe-
teert. -

.£ • d
AardeppelaD, per

.... _ 0 4 0
Uien. per .. 0 6 9
Boenden, 0 1 2
au-,eIk O 2 0
1CendeD, elk ._ 0 1 4
Buuu,p.kW 017 0
t{aJkoead, elk 0 S 6
Alnik_, 0 0 6
I!l__ • per 100 0 9 0
S~enYarkeD, ••• 0 2 9
b.... , per lb.... 0 1 S
Pt~, 100 0 0 Il
Po;l~ken, ••• 0 1 0•••••

.£ • d

o 7 6
O. 8 0
o S. 2
o 5 0o I •.
o 18; 0
o 8 0
o 1 li
o 10 0
o 3 S
o 1 8
o ,0 Il
o S' 0

Sl'ADS.NIEUW S. Dinadagavond had er bij het, ope-
ningskonaert op het Pageant terrein
een treurig ongeluk p.....ts .. Het·
naamste gedeelte .,an het progralllllla
'-tand uit voorstellingen door de
MetropolitaJl brandweer. Er W81 een
tamelik groot aantal penouen tegen-
woordig, Een der nummet'll .... de
"Unieboog," gevormd door twt!e
brand~renil tot. op hun .,oUe b~
opgedraaid en 10 geplaatet, dat beide
~ppen elkaar bijna pakten. op ieder
der toestellen vatten vier man
twee beneden en twee boven; .de
sten vertoondea ·de vlaggén val1 't Ver-
enigd Zuid-Afrika en het pt.n 1I'a.
"ier stralen water iD de hóogte te
spuiten, .waarop men iIoeldicbt 'ranaf
de ..tribune ~n we?&n, h~ onge-
tWIJfeld een prachtig eehouw~ zou
opgeleverd lwJbben, Ongetukiig.m-
ter ukte een wi~ ru een der'"
stellen enjgUina.in de weke ~, dat
tengevolge had, dat het omviel flu lIIet
oorverdovend l(6:Iuid ~ •
splinters _kle, tennp de. .
nen weggealingerd werden. . van
ben, Fordaike, Vale en
moesten dadelik lUIK het .lIïte_e
menet ,hoapitaal. verVOerd, 'Worden.
Gitteniliddag bracht hoofcIotlioier :Mit-
chell en- de burgeJllee&ter, Ilir·Fred&-
rÏ()k Smith, een besoek ..... de man-
nen. Zij pall tamelik goed voonrit.

Volgena "Ilovo" UI de minister van
justitie de volgende ,maand een be-
zoek brengen aan de Frontier.

, Do ed. heer H. C. HuIl, minister
.voor financieën, is ,Dinsdag nallr pre-
~ria vertrókken. '

Strijden burg,
22~, 1910.

-,-,-- ......
Afrlkaner- Bad.Gisteren zijn de kan~ren. van; de

,kaapse hCboolraad verplaatst naar de
~ierde verdieping der gebouwen Van
de "Mutual of New York," in de St.
George'lIIItraat.

Gen. Smuts heeft die I.eprozen he.r-
vorming!< Il.ociatie doon ,,"&ten dnt
hij !>N"id is gedurende de _ie ~a. hp.
reoos ·eeu depntatie van de n8ll6Ciatiete
ontn111gen.

Pt'r gisteren vertrokken mailboot.
w"rden door de "Bank of Africa, Lmit-
ed" naar Londen verwndetll ,284 ollien
transvoals' goud, ter' WB8rde .,an
:£4,8«. • .

Het stoolD8<'hip "K.ueilga," "an. de
iBucknnll Lijn, ia Maandag ie KAap-
,tad gearriveerd, 0" weg vanl Ne.. -
'fork naar Algoabaai, oost Londen,
purbll.n, DelagoabuI, Beira 'M Dar.,es-
~am. .
I '

: n.. oritvangsten van de stad&- Yrueh,
~ ..n ,R"?Ontemarkt beC:JrOeiren .,~ 1
~an1iarl8 ~t 30 November 15,372, bo-

fen £5,431 gednrende 1909; produk-
emarkt.£2Zt, tegen £152 gedurende
900, en de :.,Ï6markt £lO,331, tegen

4!I,01O gedurende 1909.

..•.. "

6_N8D-lDu~e' .- .

, III de Unï.,G-;;:;;:;-~ordt "I~,k(lin-
digd, dat de heer Mark '
het dl'partemeilt .,an justi~f'
benoemd ~ om,. gedumnde de ano'ez-Irlr-'
beid van de '-r J. D; Connack,
te treden abi' onder~tatill .
Justit.ie·, ..

Men liaI zieb 'heriDDeren, dat er in
September 1909 in Kaap .... d een kon·
ferentie. poelen word OlD de kwestie
van lUIt;urenenar:beidera~ vOOr de mij-
nen v~, te hi"P~. : Die konfe-
~ntie ..... n~ :pobtielri, ,doéh in Ng.
.,ember . 1909 "cu-d. m~t goedkeuring
tall· de tOemiIaI,p.·~;~.
ring tijd.,. }Ie )i~~ "an het ~pse
ParJemeJlt, de .• ultken 1e&' tafeJ PlegCI

ppuhliceerd. N.. de ·ilroDfenio ..
.erd korraspondeati. de'>iaat ,.'
voeJd t__ dit '. ,. ..ui"

"'~l"I.lIIld"'iJall~Tr""'''-lell .'. .
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Wat maakt wagGed·.o moo; wit J
"', Is S,mlight ZeejJ,-4l1Un maar -dit;"

Zo sei SlU. aan haar buu~ouw.
RA ADSBL : ZoeECk Buurvrous»,

I

De [Sunlight ~anie,r.
I

i

Het gebrhtk van Sunli~t Zeep in de
Was betekent langer duur voor het
goed en de waarde van het, goed elke
week naar de wasserij gezonden, is
een post, die weloverwogen verdiend
te worden. Daarom, denk aan het'
goed en gebruik

t
v................. c S-Ilpt zN, .. werkt
............ YIMt- ~. _ .... elk tUItIt.

UI IWI DIEEI .ELlII II IIIEI STIllE.
ELEKT:eus.rr:m:IT !

als het goed gebruikt wordt, ia een .. kere _ lfIiyeude g&118SÏDg lla
in de he~te _ge~leD. voor senlltniektea. jiobtpijnen, nier., .
lenr- _ bJaaakwUm, -bein., hardlijTigli81d, aleobt. spijnerieziaf
verlammiag. nOilwekwalen, heupjicht. ~jD, ens., ..... I 1

Ala ..... ~ Ïflllw'huisbouding la, w.t het ook is, TI'Ug tt .
om raad _ hei alu ko8telooe re-onden. WoN_. •
U":~EJalllIIIaIIId,"""""""', ....... ,''''4I,,,,,,
WA.~RBCHUWING.--Geef geen orden of eohrijf niet un PerIDD4IIi,

aie S8R1f0D, dat. &ij onse apa&en of reiaigen sijn _ due 01lH DMm
miebruibn, want wij hebben er geen; .ne briefwiMeling e,
baigbeid wordeu rechtau-ke ui' hd botoor behandeld.

jo'

.d
I
I

NIETS zoals dit is ooit gezien
or gehoord in Z.A.. tegen

de prij. van 25s.
Zend 0l1li een Portret,

hoe kleiD ook. en wij zul-
léD u een prachtige 'folle
grootte swart eu wit
Ver grot in Ir levereD,
keurig omJijet en ge-
êDCadreerd (met gw,
ens.) yoor 25/· kompleet,
wUl'Onder goede eD
.. ere verpakking. Be-
liliat de beste alwtfrkifllf.
VoldoeniDg • gewaar-
~. Geen depo~ito
wemlt gevraagd. Geen
betaling vooruit tot4at
gij de Vergroting otlt-
.TImgt en gij geheel VoI-
daaD .ijt. Schrijf ona
cnd.lik en zend Po~t,
one ecllt aanbod en
1t'IIIU'de zullen U ver-
buen;

DINSDAG.

De '~QOtlI.I&mste ... i-&k~edaD
.-area' .... Ildag ek Z. A. Turf aub
IIOmerwedatrijd te Kenilwort.ll, de krik-
ketwedBtrijd Alma VIl. Westelike
vincie te Newlands, de ~WD teDaiI
Roadeboech en de We;ateijJre Provincie
bmpÏOeQsch&P spOrts te Paarl.

De volgende tabel geeft det aanta)
eerste en t.WeOOll klns plaatskaanen
aan, die 11itg6breven werden &all het
kaapst.edse spoorwegstation, naar de
vooruaalll8te plaatl!ell, .,-aa.r vakan-
tiedagen doorgebracht worden: Mui-
zenberg. 1,279; St. Jl\mes, 91; Kalk-
baai, 2'..l);' Vmhoek, 111; Glelir:airn,
21 ; Simonstad, 250 ; Kenilworth
(Race's). 414; Hellville, 00; Mulder's
VI'», 30; Fransehe Hoek; 500; Paarl,
288; Hugenoot,'20; Wellinpn, lij;
Somerset West, 11; 80menet Stl:and.
83; .Sir },owry Psss, 15; Bot Rivier I

8; Caledon, 7; Stellenbosch, 40.

OfllChoon het Dinadag .. iet zo mok
overal was als Maandag, maaktelI \ eie
uitgangel'B gehruik -van de faciliteitén,
die er beschikbaar gesteld waren. .

De volgende aantallen pla.~rt.en
werden aan het SpoorWegstatlOll te
Kaapstad nit~breikt naar de gelNle1I11iL&'
plaatsen: MUIzenberg, 690; Ja018,
133; Kalkbaai, 161 j Vishoek, M; Gl_
cairn en Simonll'tad, HS ~ ~keaide, 7.

Onder de vl\rDlakelikneaen in. de
stad wa~n ook de vertoningen van de
brandwaeht en zeevaart kadetten op .MllSUlIllllAoll Gumtlowt.
·het Pageani terrein. hu·.. fllilJ,tlYo.~ ... r&:!D

In de avend begon het eniguiJl8 te
dreigen naar regen, doch het is toch
droog weer gebleven.

IN HET BINNENLAND.

Maritzbl1rg. 26 Dee.-(Reuter.)-
Beerlik en niet te warm weer heerste
g8trendo de Kel'8t~is f-wagen. De
..too was vol bezoekers en de ·wink ..
liers bebben op Kerstavond v_I meer
sa-k_ gedaan dan in .het vorig jaar.

Port Efu,ilieth, 26 Des.-(Renter.)-
De fOO8tdagen gingêo :voorbij in prach-
tig weer. Een m_' bezoekers van
nit de inlandse distrikten kamperen op
het strand te Humewood. Het. gv,la
seizoen begon hedenmiddaJz: ... ver-''v,w,_d_

. schillende wedst.rijden 611 feeKtlik~
vonden plaats.

Kimberley,' 26 Dee.-(Renter.)-Het
...... frnai doch warm woer. gedumnde
de feestdagen. El' waten geen speciale
aantrekkeliJrheden en in de stad· wu
bet b~r rustig daar _ men-
een naar de Rand waren gegaan OQI de
wedrennen bij te wonen en ook velen
naar de zee of rivierbadplaat8en wanlll
Mrtrokken.

Durban, 26 Des.-(Reuter.)-De
f_tdagen gingen hier zeer kalm voor-
bij daar er zo goed als geen speciale
attraktie.. wIlren Bet weer WII8 _k
niet al te aangenaam. Gistermiddag
woei er een storm en beden WII8 de
lucht bewollrt terwijl in, de namiddag
een fijM regen viel.

Oost-loOnden, 21
Volmaakt fraai weder
durende do feestdagen. Bet gala
&oen is tot nog toe een ongehoord BUk·
_ geweest 60. het aantal besoekers
overtreft dat van' vorige jaren terwijl
bet. kamp op bet strand groter dara
ooit is., Het militair tournooi . bleek
gisteren en lMiden een grote attraktie
te zijn. Grote maMa8 me_a WOOD-
den ~t bij. De muzikale rit Viln het
qde dragonder garde-regiment WM een
biezonder aantrekkelik nummer, dat
talIII elke avond herhaald zal worden.
De drageaders hebben elektn- lamp-
jes _ 00 pnnt van de lam, op' de
hellIlén op bet voorhoofd der paArrden,
W!IIlrdoór ~ geheel een bi_,nder
tftIffend éffe1rt maakt.

Zatet'dagmiddag welden 1,200 arme
kinderen getrakteerd op lekkera en
IIv-JgoOO k'rwijl de ouders geschenken
OIltvingen in de vorm van ..lees enz.
Meer dan twee ton vlees ...'erd ver-
deeld'.

Vrijbur,g, 21 Dea.-(R80ter.)-De
f_tdagen gingen zeer rustig voorbij.
De trein vlln het "uiden ondervond op
Keratdag acht uren door-
dat de trein over enige ~
!.et gevolg dnt enke~ wagens
leerden.

Pretoria, 28 Dtw.--{Beoter.}- De
fAeS~en gingen hier !lOader veel ge-
beurtenissen voorbij. Gisteravond sloeg
echter een rijtuig, waarin twee dames
en twee h ...ren geseten WIU'tln, OlD. Al-
le inIIittenden werdeD meer ot
gewond en twee hunner moeirt.en D&6r
bet hospitaal worden vf.'I'Toerd. Een
groot II&ntal beti!>ekén van de Rand is
in de Hkld. Bet weder 11'115 tijdEons de
feelitdagen zeer heet.'

•••••
NOORDERPURL •

(Van onse korrespondtlJlt).

JCER,KELIK.
Op Oud ..jaarsavond zal er in het

oude kerkgebouw te k,,'srt over 8 uur,
een korte dienort., door ds. Jouhert ge-
houden worden. .
op _nstaande Zondag, .ijnde Nieuw-

jaar, zal de IIlDrgpadioost "oor die v-
l~heid een half uur vroeger begin-
nen, dat is te half 10 uur. De buejeB
voor I.et. I18laris nn ona -deIiJIIi

I,' Jaebon, zullen alsdan ook 'bij de deu-
.. TeIl 5ijn on wordeu de leden der ~

meente dringend "eJ'&I1(lht., om ála
1 Daar gewCXNrtie, mil!lelik bij te J~

I I Ook zullen bij de morgendienst . de
'LIALL Ia. ~. CO' nieuwe lrerke~léden plechtig WOl'-
~ ~ ~ •.. '~ • ~ den norgesteld.

::I VAKANTlE.
j

PORT ELIZABETI1,
O.... lcIIt t.eo. I

I

(\ro;ioc:" portret ton sullen veiIiJ met de V~ wotde~.... I"
1I,1Ien er .. t. rek..., _ ., _~ ,

Dlut, d. llri;' h. .utr. zal * ..'...,a .... III 1.... :
"doll, ....1I..l .... _ ZP I .... !

i

Mr...., Sriev.
ptrtrtt ab

Pol'tPet. Yergl'ote .. en LQ....... lJe....
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