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met Koperen "Boilers" (Ketels). Kunnen ook verkregen
worden, bereidt met Heet Water Toestel. Post Bus 355, KAAPSTAD.

GROTE VOORRAAD

ledikanten, Bedding, Kll8lenl, enz.,
I

welke wij tegen lage prijzen aanbieden,

fondsen - - £3,000,000. Inko~sten - - £460,000. J. S.:YAI- ROOY(~
. ........... IR' YI'IIGIIt.
........r, .arkt·_,....
....... AtIet· '

BUFFETTEN
vanaf 70/- tot £70.

Sc.rlJft.. Hl btalllll III III..... , Putwli.

Jas. Rlbert.'I'Io.
HEBBEN NU I~ YOORRAAD:

"BoIInder" Zweedse" Cooking Stoves"

ENIGE AGENTEN VOOR!

Melotte Room AfscheIders,
die steeds onovertroffen zijn in de open mededingen m al de

voornaamste Centrums in Zuid Afrika.

DE

luid Afrikaanse Onderlinge Lelens
Verzekering YereDijlog •.

Alle klassen van Levensverzekerings Polissen.
Gematigde Premiën. Lage verhonding

van Uitgaven.
['u/i.'sen die ,.óór de 30sle Junie 1906 finaal aangegaan zijn

fntran!len TWEE VOLLE BONUS TOELAGEN bij de
sanaaande distributie op de 30sle Junie 1907.

DRIE-JAARLIKSE VERDELING YAl{ WINSTEN.

ERVEN NOL365,357,368,359,
360,361, M2, 363 en 364, ~
~ Darllng, en !!uUennaar de WëDIl
....0 kopen verkocht wo~en.

VERDD:

. 2 Karren, 1 Voermacbine, 1
Ploeg, 1 Zwingel., 1 Set Ach~r
Tuigen, enz.

HUISHOUDE,LIJtil MEU B:8LEJr. .:

FRED. WERDMULLER,
J. N. E. VERCUEIL,

Gezamenlike Trustees.
Malmesbury,
Juniel906.

P. C. 111118 'BI, I~lagef~
TE KOOP~

VERKRIJGBAAiR, Práchtige
Geokkuleerde . Limóe.u Bemen,
tegen billike prijzen. '

Alleen voor het PurIM Distrikt.
J. F. MALAN, J. ZOON,

Onverwacht,
Wellington.

TE KOOP; -
. .'

GfDBOQ88E~ SI8EI,
S:IOEI;':',IOoiJES.·
Z. A. VISSERIJEN.

IAN DISTILLATEURS.
lndien gij niet weet omtrent

nieuwe

"HELM,U
VRAAG

RANSBY &. COVELL,
lfONTAGU,

De hoog.te prijzen gew-"
boPgd voo. alle Goede.. n .. n

miJ geetuuPd.

Kontant op ontvangst van Re-
kening en Spoorweg bewijs.-

:'-amengestélde Bonussen. Koloniale Grossiers van VruchteD .
Vorige verdeling in 1904, tegen £5 5s. percent. voor of andere Produkten women ...er-

de drie jaren. zocht hun goederen naar de beetft
JOHN-'ROBB, Sekretaris. KARET TE STUB.Elf.

Hoofdkantoor; KAAPSTAD. Om die te ondervinden doe at.
.,ele anderen en stuur aan'.

J. I. VAN ROOYEN.•
BULAWAYO, RBODB8U

- BIoi -
tt

BOVEK'EH. & 'VITOEtJVI:SEEt, ----------------------
KERKITRAATCltmIAAL No. 180, PRETORIA, aul72',

•"OV£" BIJ deze wo:rdt kennis gegeven,
• t , dat de hëer G. P. STEYN té

Het Nieuwste op het gebied van Verwarmings Stoves. Willowmore, als additionele A174 •.n..·...

Toor "Ons Land," ''()ns WeeJl:llU&O

en "De Goede Bob" iK.~.
~. P~SCJlULTZ,

. . . t. Sekrétaris.
V1Ul' de Bandt de ViJ.lier:sen Có.,'.

Bepcrln, Kaapstad,
13 lunie 1906.

:IS VERSCHENEN.
_ur litt I'ud UI....,..... Vier en vijftig leereeden vsn Predikanten der Ned .

Gerf. Kerken ~ Zuid Afrika, Prijs 7/6, Postvrij 8/-

£.." . .t. I..: die bi) uitnemendheid tot voorlezen geschikt is, Ds. W. J. Szw MAli, II "I
wel .tt U , Een bundel leerredenen, Prijs "/-, Postvrij 4/3.

'~".". ··"rt"""rd.. richting voor jonge lidmaten, door Ds. W. J_S:itnllAN, Prijs 2/-.
U. '1-' . """.reeniging besebouwd van Ge~fo.:rneerd Standpnnt,~door Dr. J. D. do

Toit,9d.
B, ,. [,,,1"0. v-nuiuderde prijs.

IIItr, "'bl geven ,... un ...... :-
W dl een jongen hehoort te weten

jongen mao behoort te weten
aaD~t.aaDde ecbtgenoot behoort te weten

" mail van "li jaM behoon te weten
jonge meisje behoort te weten •.•

" jonge vronw behoort te weten •••
jO[lbrgehuwde vrouw behoort le weten

" \TOUW van 4.') jaar behoort te weten

2/-
3i-
4!-
216
2/-
31
4/-
2/6.

3::;HRIJF AAN BUS 724, PRETORIA.

HOUDT UW KAMER WARM
MET

De III PERFECTION

IU 8001.-6£EI OlAAIlEUIE IEUI.-I[EI SCloomEUI 18DI8
-e •

ZIETHOEZE SUIlDEI III alZE BmTawIEl-PI'Ij. 21 •• per Stuk.

J. D. CARTWRIGHT &.. CO••
II THE MANSION HOUSE." KAAPSTAD.

"11181881 Ildlrlu_só
ElJOrllid. tf

'[£lBW 'DOl DE tUtUm.
IN- en Uitvoerhandel met SUj>"

plementen' "Holland Abro.d,'J
"Soutb-~ca-Guide "en ".M~
Editie"verscbaftiederebuiten1andti .•o ..... _r_ ·'.. ";i'<i ... r,~
firm. A.o,uloo, alle inlieh~
welke tot uiibreidtng barer relatielJ
met Nederland bo leiden. Aan-
vragen om vert.egeDwoordigiDgeu
en oftert.es voor N'ed. produkten ~
richten tot
ALG. NED. EXPORT8LAD

Postbua 162,
Amsterdam,

Holland,

Igent "Ons Land."



ROWA.N.~
.. ,..edQwe A. N.' ~ Stellftboli:lltrt ~-_.. of . ".edeA III JUDie, in die, bGiPa OIUd_- ..''II-
.. omtnnt 90 jal'81l; m.ijIl pJW_ Private (Ondenteunde )
___ oecili& Eliu:hedL RO'II'aa. School, .te l{rom Kloof, ,aultnl~
rit ~ _ de weduwe, Bivendal, van Julie 1906.

Jil. J. 'ROWAN. sa1aria .£48 's jun, met mj---i;...._ 1 .
IN ••• OJUAJ(. agtes.Appllbties ingewacht tot 30

ZUIDMEER.-m lield4volle berinne-I Junie 1906.
riDg MIl mijn O&ve TroIlW, .CatbariDa J. P. VAN DEN BERG,
COmeIia Zuidm8l!t", Dée de Kock. I Krom Kloof,

B. J. C. ZUlDMFER. Jl K. MJ' Tr_.1
J'url, I' UIII ~_,

13de .hmie 1908. Rivendal.

ALLE JONGE MOEDERS

APPLIKATIES
ALLES VOOR "BABY"

EN "MAMMA"
IS VERKRIJa8AA~BIJ STU TT" FOR D.

Kantooruren

WOBDEN Gevraagd voor .,pn
Onderwijzeres in de c. N. School
op de plaats Boecbjes Spruit, 21
uur van Brandfort, Applikanten
moeten voorzien wesen van eeD
"Third year's Teachers' CertHicate"
met een degelike kennis van Hol-
lands. Salaris £60 per jaar. Vrij
Logies, Kopieën van getuigschriften
zulfen door de ondergetekende in-
gewacht woiden tot 25 Junie.

Werkzaamheden te beginnen na
J unie vakantie.

C. J.

TH, :"D.,:"".". ~'.D
PLsi".' . ,.":':'Babys Jassen, vanaf 9/1L

Babys TabbertB, vanaf 12/9.
Babys Dag Japponen, vanaf 1/11!.
Babys Nacht Japponen, vanaf I/Il!.

STUTTAFORD zendt hst 808kske vrij
op aanvrage aan het .qulll" ,PAPIliD.

BENODIGD BENODIGD
GOEDE gewone Kok:, H~~ds .EEN Onderwijzer ~oor de ~-

sprekendeA1rikaander. Aj>plilratles blieke School te Kmgka, di!!t.
aan Mevrouw BURTOIJ,Voorspoed, Carnar,:on. ...

, Retreat. Salaris £60 p.a. en vnJ logies,
Applikaties vergezeld van certifi-

BENODIGD katen en. getuigschriften van be-
kwaamheId en goed gedrag, zullen

.' .. ontvangen worden door de onder-
EEN Afrikaanse OndennJzeres getekende niet later dan de sOete

die .. Teachers" examen afgelegd Junie 1906. .
beeft voor 7 of 12 lónderen. Salaris Applikanten moeten bekwaam zijn

, . loci Ad onderwijs te geven beide in E:fels£3 per maand met ogies, res : . H 11d I' hte . .
'Ir _ en ID 0 an S, en p IC n, In en

~ABEL Ot; TOIT, Bus 16, arugers- mogelik, te beginnen na de Junie
dorp. Applikaties moeten inge- vakantie.
zonden worden voor de 1 Julie 1906.

BENODIGD

T. HERHOLDT,
Sekretaris van de

School Raad. OMHoElN~tftG t
Carnarvon,

29 Mei 1906.
EEN Ongebuwd Onderwijzer,

voor de Publieke School te Karee-
, Distrikt Barkly West. Salaris

£60, met vrij logies. O~derwijs ~ TWEE Onderwijzers voor de
geven aan 20 of 30 kinderen ID Private Boeren Scholen te Wit-
beide Hollandse en Engelse. tal~n, grfU en te Gannapa1l, Wilt. Carnar-
en Zang_KIlDl!t. Zend Applikatie!! von. Salaris £60 p.a. en vrij lo-
aan J. J. CLAASE, p'a C. G. VAN gies. Applikaties vergezeld van
NIEKERK, Houward, P.K. Koop- certifikaten en getuigschriften van
mansfontein, Dist. Barkly West, bekwaamheid en goed gedrag, zul-
niet later dan 30 Junie 1906. len ontvangen worden door de on-

dergetekende niet later dan de

BENODIGD 30ste Junie 1906.. ~pplikan~.n
. moeten bekwaalD z1Jn onderwl~8
ONDERWIJZERES voor de te geven beid~ in ~ng~lll en ID

A3 Hex Rivier School, gelegen ~ollands, ~n plichten, lI;ldl~nmoge-
ongeveer twee mijl van Hex Rivier ~k, te beginnen na de J urue vakan-
StatH!n. KelUlÏs van Hollands, tie, '
Muziek enHandwerkvereist. Tonic- T. HERHO.LDT,
Solfa een aanbeveling. Salarill £75 Sekretar18 van de

"";::'~per jaar en Muziekscelden. Logies School Raad.
'-4 £7 per kwartaal. Werkzaam!teden Carnarvon,

met Oktober kwartaal te beginnen. 29 Mei" 906.
Ap~jes met de nodige ge- ------'-------

~

. . n van bekwumheid en BENODIGD
g zulJen door de ondergete-

ende tot de 3de Julie 1906, worden APPLIKATlES voor de be-
trekking als O.nderwijur of Onder-

ontvangen. wijzeres voor' de Private --Boeren
M. G. POTGIETER, V.D.M. School te lJordaata1tnil, nabij

De Doorns,. V oe~, dist, Victoria West.
7 Junie 1906. Salaris, Gecertifi<*erd UO,

~ertificeerd .£40 p.a., met vrij
lagte&. •

Vereiste: Onderwijs in de gewone
ERNE Onderwijzeres voor bet vakken met kennis van Muziek.

Kind~ Departement der A2 Applibties' met getuigechriften
Publieke Scbool, te Aberdeen. VUl be~eid eD sed,lik gechag
Salaris £115 p.L. . te worden ~den &aD de Heer

Werk te begmDen na de Juli J. A. DU T0l1" cordu.takuil,
vacantie. P.K. Vosburg~ v66r of op de 26.

Applicaties met Iopieën van Junie aanst.: Wel'baamheid te
Getuigschriften in te zenden &aD beginnen met !1ulie kwartaal
den ondergeteekende v66r tien J! ]I. MARAIS
I) Juli &aDIIt.. ~ School &ad.

D. H. CILLIERS, V.D.M. Victoria West. '
Aberdeen, j Juoie 19p6.
Juni 2, 1906. BENODIGD
, BENODIGD EEN Gec~ii~ Oqdenri}
UN ~ OttderWijier ol zerea voor dePri~ Boeren SchoOl H11~rJ]Lild.en

Qnclenri;;.en. TOOI' de 3dIt JO.. 8OISOOIte Roode~ ~bij ~
te ~ ... ,aabij M~-.ra. K.K. burg, ~.x.L'..A . - .- / .,
Salaris £120 ,.. jur. Werbt_....... salaria ~ per. Jaar, met -mJ.. -ftIlI t. _ea met het be&i1l kOlt en lOKJes.; Werbum;beden te
na het Juli. twartaal. ~ jr.ans~ ~

A~p1ibDten mOIIteD beInrUa ' Iija n moéten:. bekwaa#l
(JIl~ te ,aY. in EDPb eG : BoIi- &IJ" , ~8 te geVeil ,m ~ge.,
1.-. Knsiek ... Wb~··en H~ 1OOl'cear"..I.gegeven
Applibti8fl ~d ... , k"" wOnWa ~}mpand die ~~ i.:::m::*:~~ ~=J:~r~ lIU%lck,

. .-orden tot op de 2OIt.e Junie 1908. ,~ _ APJ,libties,;jergelUl ~ ~~eim
, D. W. SOHOEMAN, Jr., vSO:Certi:;]' ': enGetuigllchriften

BloemplMbl, gericht UIl .' ,ondergetekende,
JlUailburg, K.K. &uilen' , 't worden tot OP de

%3steJunie 190ft -

GEOKKULEERDE J. A.~:~r.,
Limoen, Naal'tJe, Zuurllmoen, I li .b gte,I arau wy, K.K.

enz., op beste wortel
Enige infonnatie betre.Hende be- GEENTE STOKKEN r

~aeling in ziekte. en gtJOlldheid, Hemntage en Steendruif., £5
planting, gront4 em., enz., _JO&la ti:~'~ioIl;hiM,,~~tallicaen Rupe&-,
al~' ,. beantwoord. uaw". Vr:r.J P. DE ~AAJ.,t D.ZomJ,
.. ~.'J.•~_ I Jacobsdal,
I: ' . , viaterval,' WelliDc-- P.K. Eerste Rivier.

BENODIGD. Rietvallei ArmeD School. Dit Is Juist hotgten gij nodig "
- hebt r",\€ ..... j.. .

LADY GREY (McGRtEGOR). ~

BENODIGD voor OOTen,;eDillemde Cyclone Patent Ge- '
~~e;e~s:r..:~ZE~kruId Stalen "Piók'~t8" .
Vrije K<»t en lnwooing., t.
~~eden te bEgi- op de en Lussen.

Applikatie. &uilen door de onder@e.·
t~de ontvangen worden tot, de
30Ite Junie 1906.

P. D. DE WET,
Voorsitter ,

Armen School, Rietvallei,
Lady {hey (McGregór).

ALLE SOO'RT~" OM

~m~rtte ~~talbin_'D ~t~q;:~,.

"THE CYCt,afr,
, .

TE KOOP.

BENOODIGD
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,!frikaander Bond.

DR \GlltlE:"Dlill T,\.K. <,

,,}nild' «o<,r n'ri("deri~ "au de' A.
B' \ ..r.'nu":'lll~ \;il., Je7~ • gehouden
. \lJI",!.d,' !,'lI \\lil"" v..n de heer W.

~ H.,~ll'" "I' 1...t"",h,., de '2&te lteIi,
'l' \1 u," I ,,.,,,, wonrd Ijt 1-1 leden. ,:
, l)r ,.-r".I,III,nn.~ werd ~p<"ud mt't p.
.....1 t!por ~ voon.lt ter .
Ihu,rn,1 ""rd..-" ti., notulen l"a1l de

1...
1
-1,. n>",o,lerll\jI; )I;..lNlPn, goedS·'

kt'tl'.J t"n (lnd,·rtt~k~lld. . .
(}p nJII1t,t,,j va n (w hf"f"Ein D ..... 0 Nt.e-

I~r~ II I... H.n'" ,,-~ dl> beer Sie.
... 1'1 \",1 hlm"" no .. BrWpoul. lIIl~
11It"1l <l,~ h,l C\I\ d~,p ~~.
1l1,.'''I'~,", n J,' .fp!.',,\'a~-dml naarr'1o'-~' [, t .. ' .... n n. van :!Iiiekerlt J PWllb.

L '1 "I, i" ""I,lag ..an hun \~. Da&r Prim&, em. 1IIp. ' L 4. ;.t, I"
_, ,'I' :f'f il "P hu» tlI,l~ll k<W!tten ~,&ft 1'1_.1 1 '.' ,... ..-.,--" u....... ,ot '0 O' 0' "'la, 0
JI'Jl _', :': •. <1,' vuortltt~r ~Il motie van Beriite -tte 7 0:r.'>, 'h' "nk \ oor III boI;n; algemeen Tweede 'fit ..... l' 0 II 10 0,'", ~.. ti 0 0 " 1 0'
ll.lll .•:'!l' IJ\' 11. H' Derde ft ••• I 0 0 .& 10

,. >' I'" \\ I" a.n._B. Maree w-r:#i- t./v;ri' IJ, ,.
".'.1'" ."" ,illt, "'"j ,,·eg..ns om&tandia- ·r;r-gei..eae?1 510 O' ,n: 9 0
"'.'>, , .. ', I ,\Id (,n7.., ""S"'l,e lmln(J- "~e... a 10 0 " 6 10
,,' .. ",.',,1'" "tI!.>n T"'t..dP1., om bet n 'jO ." ,II 0 () ,; IS 0

'.:""11' ,l' ',' oll'lllOf'lf"I\ op d& 12'd9 Ju. r" gn ze ••• '10 0 .. 1 0
:', I !~"llI,....1l llanjtenomt'll. ane:...... "10 I) 'r 1 0

,n W, i,' Hillll_.J. G,~f Sor. 8taa~tvlreD,
, ".".,,,,1 1)111 il"tnllnd (ééo) af Witte ... 1 10 0 " a IS {\8taa.rt..ereo,

~" ,_'I'll 1)111 ti.' ornndz.iekte d:eputa- Heb, I t te ... 0 11.. l' 1" 0
.., ,I', _,(,'I,' 01\ moe "0, wsnneer 18:a&lMI_D ..... 1d. ""
f' ,.',,' _ ,~dl~11 ~ll van hun ' ...--erk. "'-
"I' I" ,." ,I t; ......-rr.Jr.·-P. Rossouw z": I.ft_ .... ~ 1~ '0

0
,",: !10

7

. ," I ,lm.'Il,If'Jnt»nt voor om 2leden --e •
, .,'d l"n Tot .t""'ming gt'bracbt "middelm.... 1 0 0, rl :I 6

" '", ",' c'I h•.t am .....detlN'Jlt aangeno. " !tort ••• 0 lOOit 0 15..._rul ". 0 1 0 .. 0 1

\. :c'" ,1.trdi~.'I<>1I \laat" Prie>;k • .-er- vu:. vlo. .- 0 6 0 " 1 5
~I .' e, '"'It .I., }",reu .J. Gr .....n .Jr. '!n ~ _. 01 6 0 tt t 16
~ 1:,_" li" DO' bp..r D. va:n NiekErl: "DU • ... 12 6 " I' 0
",,: ,"'''(/''.ll.~ls ""klll,dw. voor de bee-r ,,!toh!..t 0 !i 6 " 0 6
r i: ,_•• '''. ','n do heer W. le Haaie " IC 0 0 6 " 0 1
", ",n'r ,I, (;r<"",(f Jr. It vlo. ••• 0 6 0 ,; 1 li

1\, ',-.'iI 1', Hn","oll'W-J. Oreeff Sr. 8ped00aa,liebt... II I} 0 " " Ó
',,,t y,l<)r,tI'Lom een viae voor. " donker... 0 12 6 " 1 15

r '.;' 1'7,'11, in plaAt.> van de beer S:uikeD.tjelvenm 0 0 3 " 0 1 6
\ w,« hl",-"n, die onmogelikue In des;e _kt, ,!,:elke lltadi. blijft, .oor
",c:""lllIl.'n )("FPjI;...ld kon bijwoneu; eolrel~ lichte parti~, .alt ,iete Uien'WII
, .,,-, ."l ,',llll(,'II"nwn. te berichte, doch op de markt .. due
p, '" r D:l0 ",\ C. vun '\ Ï<>.kerk, Brul- l!OOlt nu bijna geheel nitverkcicht ea diSa·

,",.,' ",! ,I .("kll1....n lot .ice_"oomtter. leagev. il gedurende ~ week --
, II "'f"ll ,I. Gr" .. ff Jr.-W. le Haaie weiuigbandel indeop8llroa$tgedreveu.

, \ ,.', nm '13Dwek t .. doen bij het Tegeu.OOldire vOOl'lllAd~'t sware
',.' ,,,,':tl, ,1ia.1 <1.<,' inv_..-oohten op till afval partijea wu.rvoor 'w Dig of pen

,.1, , -nocre n ZIjn 2<:1, pe-r lb. Een waag eu om tekuJlDen ver moeten
" .. ", ",'rd voorg ..st.>ld door de wordeu B&Dg8 en. op de
, i' von "1"j,;"dt-8, Maree, dat I.t'u........." markt. van giad.eren ~ een tame-

, f""hl"ll 3d. p<"r lb. moeten Ujn, boeveelbead taanpbodeu; de prijzen
I~,!.' ,"'li korte diskussie, wa&l'- ..n.oonden geeu volraDdering.

1

.; u u-u ~uns!e van het voor , Wij flot- d. 't'8lgeadj. all :auttt.
.: .. ",; ..r..n !I'U jl;uu,<te van het amen- prijse. _: :
,~" l" ._pr:t.k'·l'. /fot ~temmiug ge-
:., "'J",I", " ..ru hl't amendement....' ",!,' ." !.t.... eeuwwltte, enn .uper.... IN M"1I

",;"~,,,~:.'::;'np ROt-o<;Ouwstt'ldie "oor om Jf auperieur ... ,18 " 19.
r. " .... 1.1'.'11 t ..kên.m om Mon bet ,,"coédtotanper ,lT " 17.

h t t
t" inf. en slecht rill 11

. ,,, ,""!lI"llt t ...... rajl,'l'11. ë wa· f't' e Vetwol, anp. lange, goede "
I.... . i. I'" :" "W tW Oran] .. Rifier uit conditie gTuveld, .-.owe

'. rt (;., __ koude erd door de beer knipeell'-... r-
\ I ,. Dito. dito, dito

~. ' ,,,,,,,u Iem,,n\ w .. rd .'·oorg~ld Dito, Kar
" • " ••t-cu H. l\I,,'_ -V;. I..BanU!, 00........·

\
h

P
· K·l LW V Dito, gemengd veld ...

,,"I I ~ e....- ... t ..r ,,,lil,' . ., '{etwol, licht, sonder fout,
'C,'u cm zijn in"lot><! ill het Bn.. middelmatig ..... veld .'
.r iu kr-n "m het wat ..r te Boeeboe .,.-
,,' tf' h"l ..o, Diio, Karoo... ... ..,

k
..' __.l he. Dito, kort, Karoo ••• ...

\ , .•'", . ort "'''Puut "''''-''I .. amen· VetweI, licht, foutief, kort,
'w;]\' nr ~1~en0D1@"n. Karoo .,. ••• ••• 6 " 6

p., ~,k'f'tari.~ ",,,,rod ~Ia<rt om aan de Vetwol, kort, foutief en
"••" r,.....r Kuhn, L.W,V., te toebrij.. 'alecbt ••• ... .

Vetwol, grof eo gekleurd .
Ge_n, grof eo gekl. .
B.-to vetwol kort .
Vrijatut gruveld \'etwol,

!&ng eu in ~e conditie 1 " 6'7.
Dito, dito, dito 6t" f
Dito, midd. lang, licht met

weinig fouten... ... III "
Dito, middelm. kort foutief

en alecbt ... .•• ... 5 "
Dito, middelm Karoo, Iaug

en goede conditie ... 6t " 6t
Ditto, middelm. lang, licht

en met min fonten ••. 6j " III
Dito, middelm. kort, foutief

eD alecbt ... 5 " 6t
Angorabaar.-Bet is ons aangenaam een

sterke murkt te kUDnen berichten, ongeveer
1,200 báleo Zomer Eersten en Bokjes wer-
den verhandeld in de open markt gedu·
reude de week ~en lSd. tot 15jd. voor
Eersten, en Lepn 18d. tot llijd. voor
Bokjes. Op de publieke markt van Dioa-
dag werd een t_lik jfl"Ot.e hoe.eelbeid
aangeboden, hoofdzakelik opgemaakt uit
gemeugde O,R.K. ('aroeleo, waarvoor min·
der kOlupetitie was dan de vorige weck, en
een groot gedeelte van de aaobiedi~u
werden ingetrokken.

Wij zw*- de -rOtC-Ie ale markt-pril- _:
d. d.

Bokjes, .upertijn 18j" 19
Bo~flB, algemeen 16 " 17
BoklflB, .uperienre 15'1" 15'1

" inferieur... ••• 15 .. 16
"kort ...... 13 " 1Sf

Lang bl. O,R.K. baar, lupemn 1"'" 15.
Gem. " haar, gemid. 800rt U." 12.
Gem, haar... .., .. , 10i.. U
Tweede en grijs 8 " 9
Derde 81" 7
Winter ... geen aanbod
Winter bokjflll "

Vellen. - Wij verkochten ~hapevellen
tegen 7td. per lb. in bunde~ i pelts, 6id. i
Kaapee, 211. 3d. j ~hadigde, 8d. elk ;
angoras, lijd.; g~horenl 6<1. j b.ch&-
digde, '4d,j botn:ellen, 12fd,; beschadigde,
6~d. per Ib, ; .pnngbokvellen1 9<1. elk,

BuideD.- WIJ verkochten deze week zoo
gedroogde huiden tegen 7 td,; beechl~gde,
5td, ; drooggMOut.ene, 6td. ; beachadlgde
5td.; en deTde eoort 3fd.

Borep. - Wij verkochten partijen t.ego.
3fd. elk.

II

~~KAR,:'MO'N IE.~~
I as1BI" ~II£"'ES; SlEtWImI; 0

........ :
I

De Uwe.

9
'7
7 »

61 "

STEL U'NIm OP D1DT.
Al,le,!IOOlI'teD van .oedael> .ija'

om m de v6l'llCh4.11~ behoeften
het lichaam te VVOI'IIÏen. Daarom
de natuur ODII I1llk eeD e'del.mlIl84lP
....J'8Cheideuheid. Eet allee waar
lust om ~, Dat la ..... nlr

7 trek voor dieat, om u te laten
7 welke "oediDglJ befJt:&nddelen &il
sf hebt. Eet alll!ll wat gij nodig liebt. Dr..

Bheldon's Digeet.ie Ta.-bolen al bet "er-
teren en een nieuw m_ -ran n maken.
Zij lIullen n ,ltraeht geveil, nieu. 181".,
nieuwe ambitie en n in .mat. IIteIlen
het leven te genieten mO&Ia gij het nooit
tevoren genoten hebt. Overal verkrijg-
bS8I'.--{Adv,) ,

» 10
8
'71
1

"

;t "
"6 "

'ft'n

\I".,r d .. lijr!. ontbrak WM'd bet debat
",,' """J>rooIren.
I)"hat ..oor d.:> vollloE<Odev~.J1!;:

\\'.. ",..-.chaft de m_te mOt'lt" in be-t
,,,,,I,.rllk blli.~7lÏn in de opV'OE'dfnjt van
, I,,!.-ren: met ~tjP ol net meisje'
"po'nH"r d....beer W, It' nanie zrgt: het
J,,,,,,etje. T~""U<W, die hepr ,I. Ma-
"". 7~: n..t m,,;_ .. je.
\.Hder w("fd be>lIott'n op voor:o;-tel .-an

,i" !>er_ J, :\lar ....... B. :'\ob.."", ek- eers~-
IOlIM'nde "","""ad.>nntt t" 1ll11·\Pn bomllm
'" I>r-aghoendPf, op die so.te .Tnuie.

[)<, ""l'JP'derinjl;' werd ~Iot ..n mrt tt,e-
I,.d ,jQor de b_ L. 8t,r.wpe.

~ : ~
G. " lOj
7 " 7

Publieke Kantoren te
Paarl.

is geheel voedsel in dén vorm gereed om
door uw jong kind te worden verteerd én
opgenomen. Mellio's Food is totaal vrij,
van stijfsel, en, bereid met koemelk, is het
volmaakte voedsel voor alle groejende
kinderen.

AIUl de Editeur.

.J, 8, M.\REF.,
s..kretari-.

1\1 ij!lheer~-Ik !lie in uw geëe!'d bInd
,...,.11 ï Junie, d"t Gp de ..-mag VBn de
h~r Kohier. in bet parlement, of er in
dit jaa-r geen begin ,,,,1 gemaakt worden
met het bouwen der publieke ka.'Ilt.orell
aan de Paarl, gt!afttwoord ...erd, dat het
nipt waaf8('hijulik """"', zolang als de
plaa.tselike in....oners ttet oneens waren
omtrent die ptiaab wur deze g.ebou.wd
moeten wOTd__ Mij dunkt dat bet boog
tijd wordt da.t oI1J18 pa.rlemeutaledeon
betel' ingt'Licht behoren te wGl!den ,l:m
tot hiel"l:oe bet geval sOOijnt geweellt te
'!:ljn. Zoal .. -rermoed ,.·orilt hebben eli·
kele p<"~n uit puur eigenbel ... g, ..01;1-
dat zij hun e~ndOlll1lleo in de (lnmit'-
<leollike na-bijbeW van dl! oude. afge"rlln-
<h1o Jr.a,ntoren hebben, altans eeo klrin
getal van de Paarlae inwoners <ml'rge-
lUUWi om te stemmen V'OOr' het bolUil,-en
op de oude ptaats en ze hebben Mn wijs
gemaakt, d&t 8OOlmigt' nn OUM inwo-
_rs geld hebben gegeven, op voor·
w-aa:rde da.t de k.a:ntoren d'.aar' mOE'St<'D
~bottwd worden. Dit nu is de ....,den
WlUlrom lie niet op de marktplaats hn.
nen gebouwd worden. Allerbeo>potto-
lókst; boev~ kerk ... t'1l andere publie.
k.. gt'bollwen, waa'noor ook Jr"ld gege-
ven yei'd, om ze ook op d,ie plaatsen te
bouweu, die de&tijds bet best v001' dat,
doeol beschouwd ", ..nien, en W'Ilar h"t
toch lAter ~k, dat die gebou>w'eu
niet meer ·ann het doe-! beantwoordd"u,
werdl>n de oud., afgebroken, af op !!,.. bf.el
andere plaatsen opp:ebonwd. Nog be-
!!pOttelikel' i~ het argttlllf'nt. ,l~t hpt u_
veel D1f'eI' I);'eld kost rol 7~1 ·:R .... II•.,lj~
kantoren op de maJ'kt te houwen. In-
tegendeel zal blijken. did bet Piet aUeen
voor de eijzen inwoner, maar ook mfler
~,*bikt ml 'lIijn voor..l ook voor die
der buiten dil<1lrikten, die geen pI•• te
viriden kunnen bij de ~di& kantoren
om hlln .paarden v..~t te mlllken. Ik ze~
ook l(O<'dkop«, want het knn niet t!lnt-
und wompn ,d.....t wa.nneer het 01100 op'
"ta.I. ondt"l' de hameor komt, hpt een goe.
de ,..,10 ui opbrengen, omtll't het in 't
bt'l<teogedl'8lte von de hanthlstsd geie-
~E'n is .

~u, bNtr ...Litem, ik hen he,.,.eed
dut ik f"....l..tp veel .....u uw pbatsl'll.im-
t I" lw b ing<?llomen, dnn-rom Z.a.I Ik maar
eindigen. ande"" ,..ou ik nog veel meer
kunnen zeggen om aan te tonen dat het
nlk-ronwens&liikst is, om bM: l!;"'bou .... ,,-eer
op .t.. ~I'noemd(' oud" J>lllll t. op te trok-
ken, tot <,,,n altoo. dn'fe ...d" aanRtooi en
e.r::;-erni>- voor bet publiek.

nE "LIlt·, ~ I

Zijn universele reputatie en enorm' sukses·
het beste. bewijs ~an zijn waarde.

H' tlft1teer gij iet. nodig hebt - HIt ION of .
en••, tt gene;e71.ta tr .op dat gii'

" OWBBIDGES tJef'''rjjgt. I _

Mt" .. ZIIIII'ItI .. lItIIIIII ...... li ........

r \ K ''0, TT K-\ t'CAZ.-\'\.\, STOC-
K If.'\STROlI.

f>1l "Ijl:"mene .I:IontJ.;v.,.-ltad"ring ,rer.!
~,.l,,,....!i.'n ,I.. lide JUl.i", HlO6. ten hoize
, ,,' D., hPer .I. de KI .....k, Tpge-O'Woordi.:!;

~:-',,,I'-Il.
II, \'f)()mtt .. r op<"ndP Trui"t, gebed, en

h,. "I ,l.ll'f11" ~ k.orto>' t"""Praak. ,.iF.
,1" . 'e h.nn .. n gevend .. o\'"eT 't ui .. t hij-

'" \I dv,. .....l'JI;ad.. ri~ door ,.ommilt" Ie_
\\','I"n zij hOP Irriti4'lk: .1.. tijo..! i,.

',. Il "I) I,'n'n, 1.iJmuden ~el "t'trou.
"ot f\JIl
! ',. 1\"1111 .. ,, "'erd"n ~"l .. reu, goeo:Ip:e-
• \ "Il I!,otek ..uu. op v()()l"!O!plva.n d.-

I, Hlw."d,'r-·K. F. P,.,tN''''',
II,. ',." Thom,,' Man: "'Nd opf(f'D,)·
!', ,,,I "all .!P7,., lak, op vool"'ttol vn.n
'l"nt; .'nH R~',

II" :•• ,.,." H. ffh.,..o..r ,'n D, Pi<>1:e""e
\ "1 ...La.~~\~~\nhun werk. n.1. deo ~e-~
.. kr ..Llri ....tf-' Zl!'ll. over ~ Ii!;~M-Pn

.• ,"II, ,I.' nog >Il .. ijn h"tl'dPn zijn.
,','Il ....." nri ..! ~an n.'m j,(..oi<-h! te

,1'1('11 1,!Pt"1l ant'A"OOrd van bern
.. i,I'-'n .,_"krP;2:Pll. -.rllArop ~O{)l'),t'·

,', ,I "rol ')n"r ,J .. l1<o ..e" G. Haltmjth ..0
I, 1;1,..t'1k~r:.,. ,Lat 't \..wslt\1t OV'N"st&AO

r." . ,~f ""11 \-lJl~'l1d...:· \'tlor~admn-J!" .\I~f'-
·,.· •• 11 .L.11~e-nomt'n-
Jl. ~')1l1qll_1t· aan~f\ ...t~ld OOI 8cbte'l

lf. ~ll!-~li:rlptIP In tp \rorderWl,.
_:Ilt'" \\t"'rk 1l:f"'l:t3U, daal" jll,()mmi~r
"pr.'t.tall~H,

1\.' ,'pr,I,," \!l1l .~, hH"u H. R.h..edM'.
11 P Ph",'1 '""4' .'tI .r, \, Pl,pter~ ,.,-erO

r :\, "!I.I ht'\,Olld+'lI. H~t, 'is .;.1.
. ,,-, r-.Il" Hon<l-mll'1l""'n op te heI-
I h· I..·N H, ntw-e<J,er werd vM'

• ' ,",' ,\..... ujn ;1:f'7.oo.dh"id h<"m niet
"M .... ' Ilin rotl,l tf~ ~L3D.

11 .. T ./ ...tae, 1..1.1 g~i;;.t \l-nl"fk.-n mp' on-
",,-"

1c,.'n,i,< \·f"r~}iprit1Jl..
, " "P'! H Hh"".lt-r-P. pjf't ...r....
,~. n,lg"'hiP ru..rp'n· K Pi..hrse,

IJ I' .. .1., ... , Il. p, Pi .. tpl'1'<' !>etloemd
kO!l'lI1l .......' •• 011"1 d~ hUl...hOtlllPlfke

..:.'...,d t.· k..-ltn'n ('11 te ondf"rt ...

REDt
-.LEVEN'S.>

spoorwegontvangsten.
Spoorwegolltv&Ilg>lten van de K, G.

Spoorwegen over de week geeindi,d 9
Junie, 1906 :-

Stel ..el.r-------~------~
West.
.£

1Mó6
lb19
9&9

001lt.
.£

3987
335
5f>O

Mid.
.£

3726
3Il7
6f>8

20378
42'.!

P_gief1l
Pilllltten, enz.,
Levoode ha ve ...
Goederen en

Mineralen
posterijen, enz.,,

1'1945
494

14029
1237 GFL.'" EIGEN 'BELA'SOZUCHTIGE. .......... _ de ....... la ~ ,.- .oor Zalll ._r.n,.;_..................,LL_ ..........

•.J.H~'''''L'''.-m.-.'
BonId~W.T.OW"'DQ. ~. IIUII;'
o--I_kcl,-Ia Mtlelll ab. 164.IL ~

~M._lb, .
'l:ol'YawoJlt •

I'

~'.',lm aaH f~ orcW ~n brief.
';111 1~n7ft" "fJ{'linf(~raa(l~l~n ,,·o.n

, •• "1 ,~·nl-..t> d~tc)fJ'II, rl.W '!lan
I', , .. 'II ,Jt' (;ro.'p" Kloof ..<Y'vuild

I' ,." ,J" I .. ""r K, F. Pi ..ten;.e. on'
l.:,r.u_H~lltl. t~t"nwoord~ W'.u~,
I,. ,_..,k Iot... ,,'on,!en, .le ru....r K.

,.,\tk. ZIch be..-'L.t le ~jo ... n
I,",,,[, d II' hij dp Mlad in!(1!'ko-

. "" dat d .. he-oroner" '!'Rn Groe{}'
~, ,,' _, " .. r,\o>n ••o<btniil; onkrUId

.£31 soo £255'71- .£14311
rotalen voor de weelt: geeindig<! 2 Junie,

1906 en de overeenstemmende weken .an
de twee voorafgaande jaren :-

1906. 1905,
.£ .£

21269 1959f>
2:141 1940
2161 19~

Vreesel1jko FoItorin g
van den laoht.190(.

.£
18000
2315
1404

\
paseagiertl
Pakketten, enr..,
Levende have ...
Goederen en

Mioeralen
poeterijen, enz.,

PI;,k.keit'lIdc folteN'ltcle dolmak<'nlle
.-lUll!>ei(,l1~H~ ,·"It, l>1~loo7"" ll-adlt ..n
tw>bIx'll 7.... 11 ~o"t ~ \\ nt fo:,t,enng ge-
durt'nde dlen dag? Ge hebt ZDO ...ele floe-
~t•.IIl...lJ:nd.. -mi<ldd,iH) tevergeef&-ch le-
bruik>t. Maar daar is een ~'_',ing,
I~ wat et'1l 'inwot1e'T van C1a ..emont
zegt: 0.. 00<>1' C. ~. F. ~. van
I....Dd:sdown W 8(1;, CIa rellWnt, zegt : -
"[k b"b IUI.D jeukt>nde aambeien gel-edm,
V£'l'OOl'SllAkt, door !het ~rten op koude
.t..enen. Ik probeerde zeer vele I'!ooge-
Dl'-"mck> mrddel .. n. ~h geen een gaf
mij verlichting,. Efn&lijk gebmikt.e ik
DOIlon·. Z-1,If, ell ik kllJl met vrijmoedig.
.heid zl'IJ\gt'n, ch.t bet,mij verlichting ~f
",,!!U· j!:1"f'11 a.i!d<>f zulk.~ doon kon, Ik
,pl'el'k a4tijd !pet lof TRn Doa,o'!I Zalf,daar ,ik V'el'7.ekerd hen, oht bet ....0 pt HET doel VaD deze Inrichting la, een Christelik Tebuia te
ruidit.,.l ,'oor. IU\mb.-i.en is, en e<'n Imlcht- ~ aan Jour I>tr.m.éa, die de lesaen aan het Victoria
dadif!;" geBf'zing." AambeteD, OOBema b" f ai erd _.1 • h . !_l :..1..1...
('" nn(lae }i:Uid'lliekten hoe", ..1 nil't. al. DIJ~n, 0 e" er olNemc t ontvangen m spec.uue 'Vu..en. .
toos I'nlstip;. zijD toch felte-mnd' fOn MUDek, Teke~, Moderne Talen (Engels, Hollan~ Frans, Duite),
k"'"llpnd; ,jj 'F"r~tor ..n dE>n staap, mB· Snelaebrift, MachiDeeebrift, enz., .
k"u iemand knorrig en liohtgell'lulkt., en I Ook wordt spec:iul oaderrieht gegeven in Kok~ Maken
llloon goourip: d'e kmcht nn 't l:ichaam Kl ~ Hoed N . kachteruit gaan. DGan'K :zalf -rerza.o'bt Je eren, ,lLeII.van eD, a&Iwer, enz.
prHd,.><Iing "'11 ont.%<'Iring in elk geval. Deze. kunnen ook ",orden bi)ge",!oond door Damea, die
Vllll hu.iil'ziMcte, e('rema, ft.8J11.bt'ioo, om- ID"ODeII, en worden gegeven op de genefelikete uren.
I~, J'OOIl'-. schwfte, p~ ..Wn, wintec- De nieuwe Harmonie, so aehoon gelegen op het Terraa,
IlJ~t>n f\1l Voet('lll en ~,k,ng nn de Jonkenhoekweg en op een zeer kleine afstand van Kerk,
bul<l. DI' ee.r,ste &imWl.'ndmg geeft- 'Fer- C ..' old --_.1- be----I
l'ichting ~n E.'(>U potje Ï8 ~w.'oonlig 11;. otlaer .. tor1~! '" ,t;n=u ..wuu ...... ; .
n~ ~~T1 iem....~~ voor altijd te se-n., Men doe ~ i.uzoek bl) de f~elpale. . ,
V ~krtJll:btIaT bi) al"" a~hn en Wlll- ' r=
kelim, of d:irl'kt van 00 J'oater~MeOIeI- Kill • ... .... :.'&'0 '._' ~.,.... ...n 1IIt.... Ir_~
lan Ca., 58 Loo)! Btra.at, Kaa:p~ (P, . II ··w . ._',",/0."'''''
K, Blli 129i) pnjs Ss. 3d, per pot-j~. • - .

h"t,s!,t"'I1.
',."" (; H1H>('(\Pr en.}, Rh...,.t ..r
"'i"'blot ,"Il hlln ontmot>ti0ll: met
" .\ ," I. t"Tl f"~ hAln ~J..n.~
_ :1 ""'I~r ht.t \"'Tn~n nw de hflJCr

'_, 0111 ,....n hp..?,i)!lbP1d t4" o~nPD.

," \ IIn. nf }"or! \Wanfort : ,!:aar
, ..,kk.1\ \!t'i'n n\~t he8luit kon.

,'''.'Il \J .. l>ll<'n uj ,k- ....,.Jt \V~r
''''11 Il",ar I)I~P tilk.. om lUE"fl.r-

1"'r1.l'" I" tf-> ~rkrijJicen.
\ ., ,,_'11,\ ,In,,!' ,le hoo,..,l1 (I. R-bt!'t'-

I~ ,t ha '[)..> ,...kr ...tan,. ....orde
,"' I,n.,f tt, ri(·hl"'" Mn ete bMr

, IW1!1 \·~'r7,.()Il·k"lI(lt· ~'Il bE«ill·
"'~\"Il i,..\zIJ tf' .-\.Ii....' of Fort

I~, "" .,,-',,1 \'On .w. h ...... n p, Ii<>H.... -
i' "j", «••,...\0>11 .LP vGljteudt> lw,:",n_:

" l',' -r~' .1 H"kkpr ..., O. H"tlmOtn
,l .. \~ ,'+'11 k()mml~it-! om dt-t Eit-
. ' ".~ "". li t.' F.irtA;m, d.. 9de
\'11 'f' n pu.·n qUl ,lldaa.r tl"ZJ\.m('n

I ~ 'lil :-\ t t' ()t~df"f'ha.ndp)t'1\ nHI.t (\0
I~ 'Itl t ("",'" II·kt"r~ hot->-zj~l"lfl.
..!~"",w <,'r)<:,,,w-rinl( ",,,,,1 hepuahl
,..'r {l I'\t'h"'~>, (Lt-) ,~ ... ,,~()Pn!o,
.....'rddlll,.'r 1~lO'1
,,' ',\t.! k af\;!P4.hlAl\ \\ï\'l. \"f"rtl cif\.

• f' t I'..!: nl.' t (tt..t'wd L~ ...I41t ,~n door
" lt RIt"",Jpr, !le t-r ..Il tIl .....

r.
i.., • ,.rd •. n r1('\()r' !1.. h.-er (;_ Hh...,p-

'> "kt ""or hnn ~..,...{t>o ont".njt"\
,'·lt.I1:"-3:,

53602
1539

51966
2361

,'\ ..
.£71182 £77771 .£76800

De cijfert! duiden bij benadering aan de
totale ontvangaten van de K. G, Spoor·
wegen, zijDde de bedragen vel'8chuldigtl
aan vreemde regeringeu en maatecbappÏ)-
weggelaten.

KontItrtJkUe vervoer begrepen in bov .. •
lIiaaDde: 1906, .£210 i 1905, .£37; 1900&,
tl!\2.

\l

II

'EILII.

ZEIEI.
J. .1 pTF.1'~R!-,1(_

8ek'1'I'wris.



Citerwijk,
Stellen bOéCb Kloof,

12 Junie 1906.

HUWBLlX8BDIOBT.
LE BOUX-JOUBEBT.-Getrouwd

te WellinRI.(>D, on '.inadag, d.e 12de
deser, de j ou ge i MAJ"garet.ha J:h~'.h
le Boux, jonpte docbter Ya" wijleD
Bartle le Roux van de Paardeuberg,
me, de heer Gideon J. Joubert, ftD
l:Itellenboach Kloof, SGellenboach, door
Ds. J. .IL. Albertyn.

IlARTIN'S
lA PIOL & STEEL

1~ 1PITJS,

=- -..OJ::::;' •'--_ _ ....
... ~-- .. - - ..... 0....-...- ....~.--......................._-----c.....,,_-.........-.......................... ......

Parlements - Zitting.
Parlementsleden,

DIE vele hunner vrienden wensen
te ontmoeten, zullen het, tijdens
hun verblijf te Kaapstad, de moeite
waard vinden kennis te nemen van
de centrale ligging van het
GRAND HOTEL; vlak tegen-
over het spoorweg station, twee
minuten van het Parlementsge-
bouwen in de nabijheid van alle
publieke kantoren -
GEEN "CABS:' KLDOfEN

ONNODIG.

Zindelikheid. Huiselik verkeer en
Gemakken gewaarborgd.

~IATIGE PRIJZEN.

Speciala termen tijdens de Sessie.
Verzekert u van plaatsen en

wendt li tot de geniale bestierder,

HARTLEY TILLOTSO~,
de Welbekende Boerenvriend

PROTECTIE I PROTECTIC I
KENNISGEVING.

JAMES SANDERSON,
ZtdIlllaker ID 10101111' Til.'.

Fa.DrlkaJI~ Looier In Lid., lIDdil.,
WE~ST zijn vele Clienten .en

het Publiek in het algemeen te ID-

formeren,dat hij voornemens isGeen
Verhoging in zijn Prijzen te
maken, maar zij dat De~elfde z~en
blijven, als vóór het Nieuwe Tanef,
dus geeft zijn Clienten de gelegea-
heid om direkt van de Fa.bnkant
te kopen, en de Koloniale Indus-
triën te ondersteunen.

Fabriek: WOODSTOCK.

Takken overal in Zuid Afrika.

L. J. DRUlFF, Gazichtkundige,
IDDEILU STWT III, KAAPSTAD.

lE 08E1 WOIBEIBuns IEIEUID.
.Pecjo.,tt.Jt In het t ........ n Op .oor.

ac:hrtft .an d. 000-"'........................... _ ........
..-OL

lOG EEl IEIlEISIIG
" MOLASSINE" MEEL,
Het Wereld beroemde Voedsel voor
Paarden, V<le, S...hapen en Varkens.

0., Elixer van Dierlik Leven.
Nie(. minder d8óD 67 Ee~Prija Win-

nen bij de Tentoonstelling te
Roeeba.nk werden gevoed met

Molusine Meel.
Moluaine, bet GenoegElll van de Groom

eD de Vreugde V&ll de Zwvelh.
reider.

~ui9.rt6 Agenien:"oor d.. Grootha"iUl:

HARTLEY & 00.,
Lang.traet 128, Kaap.tad

VERKOPINGEN.
P. S. CILLIERS, AFSL_,\QER.

16 Jonie.-BritllunVII, vut- en 10I\g08d.
J. U. VAN DRUTEN, AFSLÁGEa

28 Junie.- Yatzap, clrieruaandelibe vee.
verkoping.

30 Jonie. - PosLruru<l.urg. driemlllllldeh"klJe
veenrkoping en verkoping VIW twee
plaall!eu.

A. J. MARAIS, AFSLAGER.
16 Jonie.-Sutherland, '·!IIlt· en losgoed.

F. LL"DENBERG, AFSLAGER.
16 .Junie.- WOf()CRter,V!LiIt·en loegoed.
23 Junie.- Worcester, vastgoed.
Il. L. BMlTH ct CO., A.J'8LAUDS.

J4 .1unje.~D()olhof. Wagt'nrnaken Vlilley.
Wellington. levende have en 10I!ff06d.
J. P. CEU.ri:RB, AJ'BLA.GD..

15 Junie.-Homen<e& Weet. Iev8lJde have
lIP loegood.
P. J. P. MARAIS, AFSLAGER

111 Jnnie.- Tulhagh, levend .. have en 10t!88
goerleren.
D. Mo DY,\SON, AFSLAGER.

.4 Jalie.-~ieuwe.f~D&eio. dist. FraaerbllJ"g,
vut eigendom.

P. C. MARAIS REX, .U'liLAGER.
119 Jnme.-Darling, afdeling MaJmesbary

enen. vast· eo 108gI)ed.

THEE

lOGEN YE~ANDEREN~

lAAR

DE KWALITEIT

YA,.

DELlCI£USE

VERANDERT

NOOIT,

I

UI'l'UVQI v....

"Zaid~B~~"
door v._ ,a-_.. " 1/- oP,

.. 'Oe...... u....._.__, llDiveitliteiC

cj BetwMJl tbe ~" " . " .._ ..... ~ ......: .,;w",;,." .', d,.....•IIf'~~~PI"I400r ~,WA'l'DImD"It-,. ._...... .._",... ~
"Sab Bolla 8QDkir". , . .; .. te ~,1Odat. ':de wldl.d~,~ •• ,•...tr._t

dQOr .AnIn.nIa If- . vu' Zij ~

"Cugo V=;~100 Korana 1/_ .wel eeuqoderWljllll'i dióllmIll'l';',jt..J~ ..
oAtvu.en. Wij ItuJuKi.D

NO'rEEB ADRES. er ba.aar .Jefllaákct ",,,,rdt.U.lIII11H

DAIITEI II ZOO.,, " de'mQhting vu een leer8toel "«!Of
..... 1.I'tln~1z.A............. wij. in verband IQet de kollege."daar
Adderley Straat. , . . tOChonder' een en l1êtzelfde,.beet1Inr OOIt

tegenOV8l' lUl. Eerk, eeD __ klU lCibOOI staa~ dié' .. tÏiOé1eI; in~~;:'I~:;:::~I:;~;~:t:1;!i:=~
v' a a 'DaT a 'ft .-:bool bo, -dienen, waar de kaoclitWeo ~~g .a.M.~------------aJlvoor 't ooderwij_ dill~ ;pnI~'~,l:;:~~ilcl~~e

oefIIniDg zulJep·.Jm:nnen pUletén
toelicht van de prof_ \'an, 0!l4~r1.ij'11111ébt
en de hoofdonderwijzer der
dien de wet dit niet toelaat, dan
toeh in die geest worden gellrijliigd. Wij
hebben onderwijzen, ill Zuid-Afrika C!~

geleid, nodig, en het ja ooze 861'8te
"ID voor hun opleiding voonieniDg t~
maken. Het is uit deze klall8Clvan ooder-
wijzers ook, dat Wij onze IIChooJinspekteu,.
moeten krijgen.

Wat de ..eholtlinspektie betreft, hebben
wij ook bij een vorig., gelegenheid ge-
zegd, llat ze niet moet zijn een inspekte.
ren of examineren der kinderen, lnaar een
inapekteren der ochooi als een geheel en
else klas als een geheel, De hoofdontier.
wijzer dient de klaasen te regelen, pan
heeft de inspélteul" meer tijd cn gelegen-
heid om de algemene inrichting en de
toon der school te beoordelen, te zien boe
de onderwijsers handelen, dezen wenken
en raad te geven, en een dieper insicht in
de werking "an de gehele inrichting te krij-
gen. Dan zal de schoolin8pektie niet Ian-
ger een examen zijn maar een degelik en
nuttig algemeen .ondereoek,

Punt (0) r.aI heelwat aandacht ver-
eisen, Dit legio VBn exameDl moet wor-

den verminderd. Er moeten exanren~ zijn
maar liever een paar te min dan een paar
te veel. Nu gaat bijna eeu !twart van
het leerjaar hoon Boor examenII, en dat is
onrecht tegenover de kinderen, Zij dienen
991100 cn niet f van hun lCbooltijd ou-
derricht te ontvangenj En dan noodea-
!ten de exameDll de .jnderwijzent om de
leerlingen voor die eX&meDBvoor te be-
reiden, als :r:ij geen slechte nnam willen
krijgen. De onderwijzer wordt een blote
machine, de le&rJing ook: alle vrijheid in
't belumdelen v.ln een onderwerp of bij de
aamenstelling v~ de leergang vervatt. Wat
betreft pllQ.t(d) '~ebben wij ~s hierboven
gewezen op de nood:r:a'kelikheid van
rwnenwerking tUMll 't departement eli
de uoiventiteit in verband met de opleiding
van onderwijzers. Maar betrclIeniie vele
andere zaken dient er eeu nauwer
verhllud te beetaao tUl!Ilen 't departement

~
~~~;;;;;;;;;;~ van onderwijs en de uaiverstteit, voom!

ten opzicht" van de 1C11~lexamen8.
,

Eindelik wenaeD wij een een enkel woord
te zeggen omtrent bet Elementair school-
examen. Uit de toespraken, DiDIKlag ~
't parlement gebonden, IICltijnt het ala ~
dit examen -~an weinig nni meer zijn ~
maar afge&chaft !runnen worden. HeSt
Hoger schoolexamen valt meer in orde
.maak. Maar waarom? Wij menen hier-
in een zeer scbadelike neiging te zien, en
dat tengevolge van' de ollJ"ekbare leergang
in de zogenaamde hoge scholen, In deze
scholen tool. worden standaarda VI en V)l
van de gewone Ist'; ldaa scholen vervlU!-
gen door A en B. Dit 1.Jetekent dat de
leerling reeds begint ruet de vakken nodig
voor 't Mairikulatie examen" _1. Latijll,
~bra, geometrie, oen of twee weteJl-
schappe1ike onderwerpen en 101118 Ook
Grielr:a, en <ljt met verwaarlll"ing of voor.
bijgaan van aardrijbkuncie, natourkundig
en be.chrijveod, tekenen, Zuid-Abibanee
geschiedenis en dergelijke onderwerpen,
W8CIl"Vaneeu vrij grondige kennis vereillt
wordt voor het Elementair IIChooleuweD,.
dat ILfgenolnen wordt ala de leerling de
VIlde lItandaard heeft doorlopen. Het
Hoger achoolexamen ia slechts de drempel
van 't Matrlkulati.e ex~men, dat toegang

veracllAft tQt 't bQger onderwijs, terwijl het J .hll,DdiailDC.

Gefabriceerd doo.

'.

KAAPSE-
KRUISBESSEN
dAM.
VRAAG OM KOLONIAAL

lerk Farm-House.

African SI18tl Ltd.,
OOIT LONDEN.

Arbeid8ltol,oilie
0' te Kakamas.

Verkrijgbaar bij alle Groot Hand elaren. Reeds ("koud
J. J. tlclu.l8l11llD,De Uust

.... £j'l
I

10,000 Installaties in Gebruik .£28

Het EENVOUDIGST,
VEILIGIT,
GOEDKOOPST.

Parll.1ItJt PrutJes.

" SPAARZAAM"
• Verlichtings •
• Syst.m.·. •

V nor Municipaliteiten, Kontrak-
teurs, Kerken, Scholen, Zalen,
}laga.zijnen, Private Huizen,
Melkerijen, Hotels, Biljart
Kamers, enz.

n..
!Il..
li

1
Il

lo die hogerbuia werd die I18Ultellif!g
\"&11 Hanson, sonder '0 opdrag "aR die
rarlement, oolp,"Oke en akerp
Ek hoop die laak .J ook .in
behandeld word,' wut onr.ItlJ.tI~:necJ!'
vin di~ aard mag nie OQ4>pgemerk
gllsien word.

-Dur~o\ J,i2 Jnnie.-Glater ....ond wen!
-eea win .. te \veIIIeIa Nek door oaturelleo
l(eIIbmderd ap ~wee Wien! werden ernqaoor gew~boteG gewond..

EEN Ó~TDEKKIN(J.

n
()

~• • •
Prlj.opgaven V.ij.

IcIIrIIft ..

J.W.'T. COIIDUJ(Z.I.)
• • •Bepe.kt,

Brtt Strut 51, il la Ua ;
Strud ,Straat 14,

KAAPSTAD.
..... _11& 1'...... 1111. ' ......'*": ........,."

Neefs de Jager, ~cbau, Wceber, Beck.
F. BadenhOl'1lt en C~ Schreiner het ver-
sobillende vrage gedaan aan .die regering.
tonende dat bul belallg atel in hul kiesen.
Neêf Viljoeu bet 'n bil ingedien om huwe-
like tu.ueu.nm en nigte onwettig te
maak. Hy Ml lyn '_k bij die tw~e
lealng bepleit, lID e~ twyf'11 daa:r nie aan
dat hy dit uit 'D dolrteR qogpunt aal be-
handel, I19wel u !fit die vab die publieke
belaog. Ek denk daar ja veel voor 10 'n
wet te aI!, en ek'", dil wil
was dit net OlDdie aandag van die
DIerree daarhij te bepaal. .

• • •

DE ZUID-AFRIKAAN
VERENIGD KET

ONS Noof Currey het '0 tllQ'lie deur ~luy om
die cheque boeke vau die pever.nement AIh!It.1ri:-'toor
beter te bewaak, en' clrequea deur tWli!B
IllDbtenare te laat te~iJi plaats "lIn een.
Neef Málan wil 'u k 'tee naar Robtieu
lfiluod stoor our óRBteJJing.' jo ..die
melaatlle op te we~, en die "ólouiaie
.ureturia het dit aangenOOIll.. .. ...

WANT ZIJ BLIJFT

DRINKT

NECTAR

ALTIJD

DE

BESTE.

ALLEEN

rfREE,

IIALITEIT,
IAABDE

-EN-

ALGEIElE
UITSTEIEIDREID.

DONDERDAG, 14 JUNIE, 1906.

School examina en in-
spektie. Villi Wyk.~"lei Illlook

koruitee kom, en die Cango
OudtRhool"ll bet die
neef Miclllw. Die l!elaNp:U:ate "'''''''lII!lIlt'1
giatermiddag Viaa
'0 n,OIie van neef """"c,""", OIlllmlVl' I

die opleiding "an "vir
lr.re,akole en oer die veIe onmeo8. Na
inter_to dish_ werd die lIló8ie aall-
genome, en 1100 MI die lIUk deur. 'n 'selekt
~omilóee ondereoeli. word.

Daar zij onovertrefbaar is
wat aangaat haa,

Onlangs vroeg adv. H. S. UN ZIJL in do
Wetgevende Vergadering om een opgaaf
van de verschillende examina door het de-
partement ....n onderwijs afgenomen. lTit
deze opgaaf blijkt dat er gedurende het
jaar uiet minder dan 86 velllChillcbde
examina door 01'1 onderwijs departement
worden afgenomen voor leeringen en on-
derwijzen, en dat er Diet minder dan
19,606 examinendi warelI in het afbrelopen
jaar. Hierbij sijn niet begrepen de drie
eDlnin'3, n.l. het Elementair en bet Hoger
aehoolexamen en het Matri1tulatie examen,
welke door de Kaaple pivenlÏteit worden
afgenomen ; ook niet ~ gewone schoo]
in8pektiee, die ook maai examina (boofd-
zakelik I!Chriftelik) in een gewijzigde

• •

vorm zijn.
Eergisteren werd op VOOTBtel van adv. Elementair ei.men het eind ill van bet ge..

\'!S ZIJL een selekt komitee aangeIteId om WOOII lup onderwijs. Wij ze~ 't,_"
onderzoek te doen eo te rapporteren in der vrees, dat mou in meDig, op&ic~t me.or
verband met: (a) bet opleiden Y&D hogere wurdekaD hecbtenUD het Elementairft:&.
onderwijil8l"ll, (b) het lDspekterell van men dan aan het Hoger,daarJaatstgenoemdé
publieke ouektari_ IICholen eo (c) de veronderstelt Ben geringer Itonnia. tan meer
uitgebreidheid en het effekt op de lIChool, "VakkeI! en 't ee~noernde ae.n gTood.ige.'

kinderen van de velllChiUende iloÏ'9'erliteitl! kennis van de npdip vnlcken.· ~'.!!eIl' tJ",~oo.D,daC
en departementele examina.. op voontel tooh niet verder dau 't MatrilruJatie
vau de heer MlBlllUN werd hierbij ge- examen kan ~~D, dan' i's 1r.et veellpjlttldan;4lle

: (d) de verhouding tU8llen de betel" voor hem .om een grD!Idige ~ja

ll111versiteit en bet departement van ooder- te bebben in de eleroentaire yakken, ~
wijl en (e) de petitie van 1e raad van het zo eeD weinig te leren van de hogere . vak

Victoria Kollege in verband met de ILan· ken met verwaarlozing van
J
de VOOr ~'IlIlI","'Qnt~i"~

IItel.ling van een profea>r voor ~wija. \'~'8l Dodiger on"-werpen. Het eento tflrllinhltlrok,k@
Adv. "AN ZIJL verdient aller dank, dat bij doel \I1!.ll de boge echo1en ja om IraDdida; "r~derd.
deze zaak pnllUinent ooder de aandacht ten te leveren voor het hoger oodértrijil;
heeft gebnicht. H0t !!elekt komitee bttt1&at eD ill dit op&icht is de leergang (ltIipainir
uit de heren SAUJ:R, M.u.AN, Cuwa,' FIlE· belTlldigelld. .Maat kindmm, die ,.niet in
llANTI.E, WUlTUER, McIYT0II8j BtJlÏC'lIlUN, staat zullen zijn een hoger ooderwijl! ~te i'ilIgT'YlPiqg
HELLl£Jl eDde voon.teller (li. S. UN ZIJL), verbeul'Rlen daar veel van hll,D
en wij menen dat dit komitae zeer Illlttig tijd. De leergl\ng voor de kl&llleD liQ ..eo
werk zal verrichten. lItaDdaard V. dienen zo ingericht te' WOF.

Wat de opleiding van onderwijzers be- deo, dat de leerlingen, die 't B.A. eu.meu
treft. vooral onderwijzen geachikt voor op~t oog bebben, eeu ':86ks van ~
onze eerste kiM ecbolell, hebben wij meer onderwerpen nemen, terwijl &ij-die
dan cellS gewezen op bet gebrek aan de lager of uitgebreidt.prondenvija'kUII_
voorziening, die beataat voor,zodaDf~ op- njet~astlJlOéten ·me~"'n&jl.t
leiding, rowel Ills op het ZI..'8r mbejlr't:e en
onaantrekkelike van zodanige opltiiding.
\v ij hebben erop gewezen, dat &&Q. de ene

kant het departement, dat de ~der- 6xaIJUIIl goed, mllll" Voor

wijzen diploma'8 Oitrl:iltt, het late het'Jte~&air 1ICb~_• .'~ ~l,~.Wf~~~~~~~~.~~~
klas onderwijae,.. certifikaat toekeot_aJleeo f9.-e8pItólil!ll
aan hen die

n. ben eD7..

(w.g.). LEON Bul"W;E\.'h.
Paijt, 27 MAart .1906.

I ,
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