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"The PAARL'"
WIJ MAKEN ~

LANDBOUW DRAIIERIU PIJPER.
De welbekende plutl UITKYK, bmtrellt eeD uur rijdeaa 'rU

bet Caledon Spc)C)rweg Stat.ioD ...... OD greUeode .... de bel ....
,fjjlte pla.tlen Flails Krul. en I.elllp. Rifler, de eigeodOllllDeo 1'1ul lie
~ereD;'S. J. Delport en A..H. Hofmeyr, ~e)dieYelik.
.' U1TKK' met de aangrensende grooCleli' Ï!I 1,171 morgeD ~
~e :'foortdurencl en sterk lopeDCl'water eo de uitge.t.rebe plan,-ti_
~aom de opstal siin seer. 'frucbtbAar eD biesoDderlik.reachib. 'fOOI'
Yruohtltomen en Wijngaarden. Verleden jUl' werd er meer daa 1,000
ukken Uien ui' de tuinen gewOllDell. -
· De Plaats bezi~ ook prachtig Weinid "OOI' Schapen, aleook
landen 'foor meer dan 200 Zakken Graan.

Zulk een gelegenheid wordt ~ of ooit m dit mvikt ....
nJ.;-- .

· Eigendom te verkrijgen nabij de Spoorweg relegeo, ea ......
op men Boerderij 'faD alle !IOOrt GrootYee bo drij'feD.
Late niemand deze gelegenheid doen yoorblJgaan.

2. LEVENDE HAVE:

V ....li

3 VOlt 8 dui... pta.,
S.t, III "vla_

Elltullout,

Kompleet £15.

ae.tel vroegtijdig daar dit het Seizoen I. om
• - - ze te leggen. - • -

De ,Huur YU een Plaats. ON~ERESo.Vl';ERD~,
_ .' PublIeke Verkopmg

DE oadergftekeDd. aJ .p't'eilea
per pab1ieb fttkopiDg -

HANOVER,
Dewaarde van het tand wordt 25 percent verhoog~

~t

£S Ss. Od.
Koelen, Vaarzen, Boerde-
rI)gereed.chappen, V~,

- er - tuigen, HaYerhool, Pluim-
ZIHUIG, 15 DI t90T, vee, en Hul.meubelen, .

" I- '

De huur Tall de Plaa", " KLIP- op de pla,ata
l!'0NTEIN," gelegen ÏD de,Afde- WELTEVREDEN-<
1iDg Hano't'er, groot omatreek. . '.

, 2,900 morgen. . _.
Voor voll~ .ezonderheden, I Dl: Rdergetekende behoodlk

doe oumidde~ aaun&ge bij de geiD.trueerd .oor de ~r J. D. S.
beer D. J. v. D. MERwB, Han<rfer. VI8n.a, die wegena het '.

B. J. DE VILLIEtt., 'nn de buur T&Jl bonmgeooemde
AI'8LA4ilB.• iplaat., zal J.>ubliek 'VerkopeD., soa- .

____________ ieler de minste, reter't'e, oP. M.,

["d,e"A !Jij U,I h..-uopje in Vtren Kuue111 will lubben, schrift dan IJXleiig

om """1Ili!f,m onser . Wij ruimrn !Je op tt!!Je71 2J:i per .tuA, 5/-,waard.

llle best.lllaaeD par brllf IIIIetiII ,rompte In ZI... ,uldill attIlUI.

lullen 300, elk van 3", 4" en 6" maten ko.ten.
Vrij op 8pooI'Weg, Croydon, Faure, K.K.

80lil,", wurla tit uitlei .....,.. wortH, ................
... op .. nr ... 1111· ..

13 Eerste Kla8 É.ela 110e Bastaard Ooien
5 Eerste Klu Paarden (Mar- 60 Merino HUDe.

riea en Rumen) 35 Rollea
,303 Merino Ooien I 20 V.. kena
200 Merino Lammers (tien m_n-
· cien oud) .

S. BOERDERIJGEREEDSCHAP :

Gelieven te schrij ..en om. onze En kan u ponden besparen
Meubel Ka.talogus. Het UI een •
Kunstwerk, het kost u a iets, ============

..
GEBROEDERS STEPHAN

CLEGHORN & HARRIS, Bpkt. BREItSTRAAT. KAAPSTAD •
t Eggen
1 Adriaoce Zelfbinder (ni8'lw)
1 Oahorne ZeUbinder (oud)
1 Kahnijder
1 Schul, Pikken, Schoppen,

enr.., eDE., te 'f8e1 OlD te mej-
dllD.

In de Ineolvente Boedel van
VictOr .Wet'dmuUer, yen

'HONf'lELD.

1 Grote Veerwagen
1 AfslaAn Kap Kar
lOpen Kar
1 Span Kill' Tuigen
1 Span Wagen Tnigen
3 Dubb.el- Voor Ploegen
1 Tum Plo. .

PUBLIEKE V.ERKOPIN8EEN UITSTAPJE NAAR_EUROPA .., ELTEVRE,DEN,'Belangrijke Kennisgeving.

MORRISON & CO.,
...

EEN Reisgezelschap onder geleide zal op de Sste Julie per
"GOORKHA " van Kaapstad vertrekken, dat Engeland, Schot-
land, Frankrijk, Duitsland, België en Holland zal bezoeken. KOMT EM KOOPT I

DONDERDAG, de 23ste MEI 1907,
TE UITKYK-

De oadergetekende, balaoorlik
getut lijnde daartoe, zal' laten
verkopen op

De Welbekende Lakenverkopers,

ZIJ N WEER VRIJ. TARIEVEN VANAF £135
(Ingesloten alle Onkosten vanaf Kaapstad eo Terug).

De beziglleid is weder 0l' touw gezet en wordt DU gedreven als
gewoonlik.

RIlIlI':HT BRIIW:-< M'jl{RISO:; en JOIl:\ BWl'AIW, zijnde de enige
Best isrders ab voorheen.

DAMES IN DE BINNENLANDSE DISTRIKTEN
Zullen, wanneer zij gaan vergelijken, bev!nden, dut onze reuze-

grote verscheidenheid

NI].;UWE SEIZOE,N GOEDEREN
ollgei:vl'naard i" wat bttre£t waard'! en prijs .

Jlon.~tas I'(!/I aLI,' " Dr(',,' " Sto(r'en grat;s per post rerzonden .
De 'fenwheidenheid dit Seizoen in " Dre-s " Stoffen i. eenvoudig

verbijsterelld .

Onze Keuze is wel waard ge:aien te worden.

Schrijf om een speciaal programma, waarin volle biezonder-
heden gegt:ven worden, aan

THOS. COOK en ZOON,
TOERISTEN AGENTEN-

KAAPSTAD.

HE.RY GUl(DRY.

DEMPERS, 1100RE & KRISE, lf.....n.
Caledos, 2 :Mei 1907.

STELLENBOSCH.
PUBLIEKE VERKOPINGBeperkt.De Paarlse Exekuteurs Kamer,_._-

F RAN S ;: H HOE KI'

BELAIGRIJIE PUBLIEKE YERKOPIIGDnastwe.ds, Nieuwste Smaken, tegen 11., 1/3, l/fii, l/llt,
'2/6, ~/ll per yard.

Yelveteflna, populaire E-chakeringen, 1/3, 1/6" 1~1I~ per yard.
Louis V elveteeu, beste kwaliteit, 2/11 per yard.

Zwarte" Dnn" Stoffen, keurige verscheidenheid, 1/3, 1/6,
1/11, 't/ll per yard.

DuIt.. Yoerchltz:. B K.w:lliteit, nieuwste patronen, ~td.per yard,
Horrock ••• A1. Calico, % duim breed, 16/~) per stuk.
Flnlay'. bestl Linnen afglwerkte " 5 heetings " tegen de laagste

prijzen in de Stad.Crewd.on'. Callcoe., Nu. :!, :'1, "\ .A., B.B., ('.( '., tegen groot- DE ocdergetekende, ge!ast door de Stadsraad van de Kaapstad, zal
handel prijze!l: publiek vC"kopen te Berg RIVIer Hoek, op de plaats genaamd

VA~ In de In.olvente Boedel van PETRUS JACOBUI BOSMAN. hooi.
Kostbare Vee Plaatsen, Houten en IJzeren

Gebouwen en Losse Goederen,
Gereedschap, enz.

DE ondergetekende, beboorlik geïostrueer<! door de Truatee in de
In80~'t'ente Boedel. nn P. J.' Bosman, van HELDERBERG, zal RIEBEEK KASTEEL 9 Koeien, IOmmigen
publiek 'Verkopen, op de plaat. zelve, . , • kort te ka.lYeren; 28 v.lIJI'II_
Op DONDERDAG, de 30ste lIEI 1907, p' bl' 'k Vk' bijna...ue Frieelauda

TE 10 URE V.M.,' U le e er opmg.!:re P~ro:: 1p~ .A.O.~(j~~

Die kostbare en welbekende plaats .. Brakelldal," !,elegen m het TA.N I PouiM, 1 paar Ka.r I:"u..mld.
Veldkornet8ch.p Helderberg, 11Ul~8 de Hoofdweg, leidende Daar fa-. .Eillldli ID Alsook het gewone
Somerset Strand, en tussen de eigendommen van de heren M. M. M ... Glu-
Louw en Martbmus Smuts., L' . I" d ~ Keuk.~nj;Cereedicll!llIPP.

Dit Eigendom is omBtrrks 89 morgeá groot, waarbij 47 morgen 8111' 88 BrID, Ten gerieve V&Jl.
Municipale Erfpacht Grond,\ waarvan a.Uea onder kuluvatie gebracht de 't'erkoJ?wg
kan worden, t<?gcn een zeer kleine uitg."e; daar er ove"loedig water .: .Ó: '1'. sullen rtjtui.gen
voor besproeiings doeleinden aanwezig is. '. R" K . de· wocUllg 't'an de heer- (f.

Op het Eigendom is een aantal keurige VruehtbomeB geplant, a1l1Oek IEBEEK' ., ASTEEL, ' in BirdBtra.a.t, te 1~.3'()
een aantal Wingerdstokken. De Afslag.r aarselt niet te zeggen, dat, Op Dinede lf, 28 lei 1907.:.:,-ï van AOlt_ .•
indien dit eigendom ill handen "80 enig eDerlSiek penoon 't'a1t, bet bewezen'DW1!6 _____,,_
sal een van de beste WijnpJaats$1 in het Dlstr.ikt te zijn. te Il uur V.m. precies, LET OP DE DATUM :-

Op bet Eigendom stlWl Twee Woonhuizen, 0Dd4ll'Gegalvaniseerd
IJ seren thken, en bevattende 7 kamers, keuken. dia~D., .tallen, kelder, De olld8T!8tekende, in zijD boe- WOI18DAG, 28 Ma
enz. Beide Woonhuizen zijn omringd van prachtige Eikebomen. daJligbeid aJa enig Curator in &e te 1 uur D.Dl. preciet.

De ecbone Hoofdweg langa het Eigendom lopende en zijo dichte lneol't'ente Boedel ftII J ...lf Tmn~8 Op de plaat. WELTEY~.;,A:!' 'pJEJ...
nabijheid bij Stellenbosch, ..erhogen zijn waarde zeer. Lou~u." tal Publiek. V erko~n PAUL D. CLUVEtt, At....

Deze is een gulden gelegenheid om een uitmuntende bmnerualldae op gemelde datum en. Plaats, ~a --------...,.--,:..~
woning alsook een voordelige en gclo;Qndegeldbelegging te verkrijge.. No. 20,' met de gebouwen e.rop,

Levende Have. bestaande uit: Woonhuis met 7 V'DRSTK IL' 10
'feftrekkeD onder ijzeren dak, 00 ' A~l

1 Vospaard, 3 Vaarlen, 2 Bul Kalveren,2 Koeien, 5 Varkens, groot. Wagenbnia en Stallen met Truch'-
eD klein, en een aantal Hoenders, en&., enz. Mre Tuin· annex, be_plant Blet

Voertuigen en Boerderljgereec:t.chappen. l'luehtbomen. Het Erf heeft
S· 1 Opeo .Kar, 2 Kaapse KIl.rr~~, 1 Kmp, . i Stukvat, 2 Stellen recht. op lopeDd water bet gehele

Tuigen, KuJtlYator, Ploegen, Kaf sniJder, enz., enz. door en is &an. bewoond door DE· heer J.W~ 8. vbeer P. E. Hamman. ',' vBldladels .
Hul.meubelen. ..,. VOORTS:~' burg, be810t-e:t)he1:,beJ2de~ ..w.~

Het ~ew(Jlle AII80rtiment Huiimeubelen, ~eukengereedllCbappen eo 1 PaaJ'(i,t 1 Muil E&e~ 1 .Wag •• te, 't'el'I,aten, ili~t
Aard.ewer . . ~ op nren, 1 Kar, 1 Se, Tuigen V'trof :flut. Zadels R,~er,

'fIer 1 Ploeg 1 ECre 1 Knil- ,000 IIl'Ol'gen.• uit ae

V Ir nl d h J P BRVI\V'L ' '.. , 1 of "te hmalJl&n. .oor rel.e ng Y&D e eer · , JUI,lW • "1:'~p~~!e:-~'::;blop.l.! De pluts i~ Wb;!•. lU. :.D-telodl~~
Bij bove.genoemde -rerkoJ;ling UI 't'erkocht wIJi'den, da~ gedeelte pluta "iaden· op ket Eigend_ 'foor~en kJ t~'t'l!e;en :!:Il.~lD&!It.

grond met het gegal ..a.niseerde Ijziren gebouw erop eo bekeni ~ Per- :IelL ; 'foor RnDIyegdi;. geheel 0I8~*f
ceel No. 4, groot 38 morgen, 439 vierkante roed.e.n. 'Dit eigendom is, P. J. P. MARAIS,~ met df!lad eb ,~~. ba
gele~'~D llUlgs de Boofd,weg, leidende near het Straad, en -grell~t 1611d. i:aig Vura&4r. kampen, ped.!~ 'faD. . .
eigendommen VIIond.e hereD Louw, Malan, J.o1Jann61 Bnldell:ea Pre- ' boodeM".t;er: ell ~ baleia
toriUs. De grond III aller ..ruchtbaal'lt 811 UJtmuntend r-chikt voor ft. J. P. II~RAIS en ZOON,;, , ge~'nIl zijn ~ de 1>ea~ oiat:.
wijQgaarden en mArkt tuinderij. , . ~ue .•.L Het ,figend m,·4 10 Rl

Enig- .persoon, die Daar i&I kleine plaati uitziet, .oot i......~- RJE KOOP' dat. y:erdere áGbenli.l!:&, ()Vf'~odiI

lroprng bijwoner!. L·· . " '__ : VOO! vetde~ bj~.e[bedeD
·GEOKKU~EERD~ e•. Oog&- m~ a.antotk bij"ti.e é.i~&atI;,

ekJruleerde Llllloen-, N aar1.J6-, i eo de··.()I).drg'~kepde ~II W'
Zuurfimoen Bomen. . 0' de 1~.caJunie 1907. ,
¥QOi. Stuke Bomen l'5"" ..... \LIUt:,J: A.. J; DE
op een .nelS!OOiende en ~
W'ori.e:l,di •• poed:ig d:rageh luTh ' .

C. Á. T. n. ){ERWE,
-a.u..lj L. Purl

SCHUIFRAAM,
Op DINSDAG, 21 MEl1907, te 11 ure 's morgens.

W ij bieden nu 1V0ndervolle waarde aan in Dames Tweed Mantels,
Kostuums, Kostuum Rokken, Bonten, Laken en Zijden .Mantels,
Meisjes en Kleine Meisjes Mantels en Rokken, Tabberts, enz.
Nieuwe Golf Jerseys, Win!.er Blouses,

OPGEMAAKTE HOEDEN, ENZ.

Voor beste waarde en verscheidenheid in alle
opzichten;

MORRISON& CO., Plein Straat, Kaapstad.

1. Dl' kostbare plaats La Dauphine No. 2, een geJeelte ..an de
beroemde plaats La Dauphine van de heer Tielman Majberbe,. gelegel,!l
in de onmiJdellike nabijheid van het Dorp Franschhoek, groot sirkA
16 morgen; de gronden, die zeer vruchtbnar zijn en recht op wate~
hebben, zijn biezonder gegcbikt voor een grote wijngna,rd en vnlCbt ..
boorden; Cl' zijn twee gebouwen, woonhuis, !,ijnkelder en bniteol["
vertrekken. Een .schone kans voor een wakker man, of voor spekulatie.

2. Dr plaats Drie Fontein, gelellcn uan de helling van de Midd(!]-
berg, groot sir ku 113 morgen, gelt'gen in Bergrivicrshoelr, beplant Ili~L
grote lIitg,!hreidc Dennenbos~en en .}i~jkeDbo.meD. Vel:der lle8Chikt voolr
plantages; de Veeweide iHuitmuntelld. Er staat een oud Woonhuis.

3. Zeker hal! IlllJldeel in de plaats SCH UIFRAAll, gelegen Mp
de Noonltlike ingang vlln de Bergridershvek, tegenover Lllmott4,
onder Franschhoek, ~root sirka. 9 morgen, waarop staat cC.n lt; qt
woonhuis. Er 7.ijn grote tuine.1I en )t;oW \'I'eiland. -

-!, Ze' ere 6t aa.ndelen uit il aa.ndeJen in de prachtige Teepl
Bf'rgriviershoek, groot cirka 479 morgen, alom beroemd wegens
ztlfil vruchtbaarheid en uitmuntende veeweide, biezonder geschikt
het aanleggen van grote plantages.

-

)(1IITll-YII.wtx
li Jdti 1it1•

KAAPSE GuEVERNEMENTS SPOORWEGEN,

PIIIUTER MU.DAG EI YICHSIA DAB VlUITIEDAUII, 1107.
De Ge'l'l'one Hoofd Lijn Plv.!sa~iers Trein Oi~l1Rtzal ill werking zijo

op Pinhter ~jaa.ndag, de 20st" MeI., cn op Vlctona Dab' de 2-lste .MeJ,
en additionel,' l'a~i<allier!! treinen zullen tussell Kaapst!ld, Het Strand,
Sir LQwrv P"s~ en W ellio:tDu lopen.

8f'E(IAI.!!: TIt&!:\'-CAL!wox.-Op Zatrrdag, tie t8dr Mei, zal de
1.:\11 n.JU. treilJ van KlIapstad tloorlopen nilar Cs.ledon, en !Jp Din dag, de
~ I ,te :\lei, zal een 8j>t'ciale trein van Caledon te 12.15 v.m. vertrekken,
eli uaar Kaapstad doorlopen.

8pJI:( IALE TIl.Bllf-D.\II.LIS',.-Op Zaterdag, de lHde .Mei, zaJ een
'1~'(,lale trein, iII verbindi.J:;;' met eie ,4,5;) n.m, treiu vali Kaapst.ad, van
h: al ..bask raaI te 7.10 n.m. naar DarlIlI;; vertrek k.'o.

Op Pinkster Maalldag en Victoria Dag. zal de ~aaps~:LMaiLland-
l\~11villI' plaataelike );(''I\'on0 werkdag dlen~t, op klf'lIle uitzond ertllgen
ua, In 'O<"erkiut: zijn. . . ,

Een S~('iale Dif>l'IFtill gere~eld voor l"mkster Maandag" en V Ictonl\
Uil\! op ,Je KBap~trui- Wynb(·r~.Simons~la.d Lijnen, PSlórl·l?nwschboek
Tdkl'Jn, Zeepunt LijR, en de Milnerton Spoorwe~.. ..

()p dl' K aapile V lakte Lijn zal de ~ewone dienst III werkrug 1:1Jn.
Voor \'vHe bi~zoll.]er hcJeu zIe llanplakbIlJdtcu.

Kaap§:a'l, T. S, McEWEN,
1ti ~Iei I tO 7. A 1gernene Bestierder.

LOSSE GOEDEREN
3 Nit·uwe IJzercli Gebouwen, rutgevoerrl met planken en met plan.-

kéD \'Ioert'n, bestllBnde uit BJlDgalow, 5 vertrekken met veraodah, woon-
hliis voor werkuedtn. 4 YCftrekken en pakhuis, stal, wageobnis en ver-
trekkcn, ('pgericht op de plaat.s SCHUIFRAAM. '

I Schotse Kar, bijna nieuw, 1 Donkey Engin.e, een grote partij
Hout ill Blokken, meest pitchpine, Kruiwagen8, Ladden, 2 grote
HouteD Br'lggen over de lopen van de' Rivier, Aanbeeldeo,. 81ijpstee-jl;
!:lmitise. Yaten. grote hoeveelheid ijzeren pijpen,Steenkolen,en een~gYOte
..erscheidenheid gereedscbappen, allel! vroeger in gebruik van de water-
werken.

lodi! n het va tgoe,} of een gedeelte oitlt verkocht wordt> z.l de RUur
ervan w.rden verkol.:ht voor eeu aantal j:uen ind.ien zo vereist. .'

KALK. EEN SCHONE KANS VOOR SPEKULATIE.,

VERGWET NIET, DINSDAG de 21ste MEI.
Let op de Plaats : , " ,

BRAKELSDAL, HELDERBERG,
Op DONDERDAG, de Sls"te DI 1101, 'te: tO. ure I.m.

PAUL D. CLUVER, Afalag.er .
J.. B. CL.~E'B, &i,e Truke. ' ' -

-------
BESTE SOHULP KALK, 2/3 per za.k.

STEEJN KALK, 1./5 per zak.
S.;\,KK:Kl'{, 4". I r jtuk extra.

J. 1. DE l'ILLIERS A. P. Zoo»,
•.•k~.tuii8.

J.PSLA8E1L :.: ., '

L.OPeIAL.E KA1.K MAATSCHA PPI.1
'__.OIlIAL LIMIi CO....l. ,

•• ·...... U01lT &tu,", Ol, XAAJ>STAD. '.



...~.,_..z.
_ ·c\.tbei

..iTa;
.Zij •

"~Ja

"1pd'
" ". A.A1bett
,.tFólle

< 'fI'l1rig1
~,lijf .,
JJJi- get
ftD dl....
ba.riD
iIIOQlU
de Ho
flU al (
mml4u
dat ml
·bet ret
'&ilIee,
Zeid 1

Rii
gebew
:22, .1
..a ".,prigt
~er,,.d
"""tl1:~C
IpI'&b
lfODte[

1,-

Ct
2.-

Iteo ,
met v
-&UI ..,

3.-
.ee aVI
{e SU
geves
er dIU
epot r
lieD d'.-.Afrik
die i.
der Ii:

De
uitgel

-dat '"de h..
Hoiti
<&a!l[D<
-ep !tij

-GEVRAAGD
TOOI!. D.

JGÏUans Hoge School, ... ter~tlbo<ll1rerk-
THERON .~p Dooderdag, de lede

deser, heeft de Beer OD8een lief eli £ril
docbtertje gl!8ChonuIL MMder e. IriDdjo
beiden wel.

De daak.are ouders,
G. C. THERON,
JJCBBIB: THltilQN,

Geb. BUD.tt.

EEN Gooertlticeerde ~lIl8teD"""'iireD
om hoofdu.kelik Standatrd V.
onderwijsel!. Salaria .£200 per jaar. met

Van de geslaagde ap,plikant zal m.oe~ d. ondergetekende bereiken
'ferwacht worden, dat hl} de Super- v66r 13 Junie. .
intendeDt 'firn bet Kost Deparetment S. W. PIEN AAR, V. O,K.
twee a'fonden per week behulpzaam .' . ,e.
zal zijL llerwenUe,

W u1uaáJDheden te beginnen na , vii Print Albert Road.
de Junie Vakantie.
Applikaties,ouderdom en vroegere

ondervinding opgevende, ~UIDe~
met Kopieën vanGetqigschnften, de
ondergetekende te bereiken niet
later dan de 3lste Mei 1907.
(Ds.) 1. F. A. DE VILLIERS,

Voorzitter,
Jongen- Hoge Sch. Kom.

Q8.Jbeto_I,.1 ~. "mlid4. ,IeJplltt. "ez
wikkeling:". D.~m
-en' w:el_lieht WlTlS
niét.-êen .~re ,on·t'.. ikkl~ll

, blijVe"b: _ . liOI~t_oejltig,
en aIhu.... T.OÓf' 1'1'Iee1I!delPllgtIIl,
n~n' de Eul'O(lE*Deft en
DeU. ~reD .of duivels, .
.Romeiwm ~n de Germane.n ,~" da
ou.de. GriekO,. .-,beren gell~d 'Wet-
lien. Na.tuurlik ·is die meaUIg 'dQj)r de
tijd iets gewi~d; "'lUl:;' he~JII.(M!I" d:*-
duieendjarig hlri.ories produki., -
nUIt. ,.,D .&pCMMlig veranderen.
~b~ tot '
a.uderlikheid ~Iln ons
lijn ietll )I'j,stories. Nlt.. ® restatrr.tte
sijn de b9IlW'atoffen .. "
de ronn ....n d ..t .k:ar~ 18 &teeéIS·
orure ....'IWiil[(l·geWeren. Ik beJ;' daal'OP

n iet trots; ik gee! Pechbs
feiten. De gesChiedenis

.der opvneding ná de TeStluJnr.6e Jn:n
men in 4r"e .per'oden :verdelen: le, die
.nUl' Fran,s; 2e. .aie naar JAp
ADIerikaans; en ·ten se, die naar Dui"
~. ';

De i"Cboo\orglmisatie Tatt 1872 ge-
eehiedde bij.n.. letterlik nAllr FraaI
model ; het gebele rijk ....erd in acltt
uni,~rsiteiu.di.stri:kte.n verdeeld; de
.hogeschool. de ..obolen voor ..Toortgeze:t
en voor d~r OIldeT...ije werden op
dell&lfde voet g!!Orgllll'seerd: :LIs, ~t
hoger •. uitgftbr6id en lager ~uderwlJ8
in Frankr·ij;k. - }laar Spoedig kwam
door de goografieee ligging de Eng~
Amerik ....nBe in ..Ioed o'..er de Stille
Oceaan, en in het begin Tan bei tJen-
tal jaren 1880-1890 werd, on~o school-
orgl><niatie eD de ~nderwlJSlDetbode
n<)Ar .AmeriJau>ns ]1l.Odel herilaa.ldelik
ge ij.y~~. lo bet 'begin v,,:,:, het tijd·
, "1 1890-1900 werc1eo 1il) ..-e_derom
gewijzigd en wel \'olgens .Duits IIY-
steem. Jo. do met<bod.'iek nam de school
V"-tl Herbart de plaats in van· die V1I~
Speooor en Pesta~07£i, ....0 de reorg&ol-
sMi" der lage1'8 Sê.boo<l .van, 1890 was
wer.kol~lt volgens de Duitso VollcScbool
tot stand gebmcht. ~t tegenoroordige
J.pa.nJe soi}oolwezen is dus in 't ge-
!heel g.een ~voodig, doch een .seer
gekompliceerd ru..tories produkt. 'De
6terke oontmliM-ti.eneiging verraadt
nog de spo.ren van .haIl.8l'. invloed; ~n
de scholen voor UItgebreid ood'erwlJs
en op 'do bogel!lC'holen beerst. deels oog
heden ten dage de Engel.,..A.rnerikaAo.se
iDvlood. De hoofdrichting "'an oOPJe
sc.bool·orgn,nisa.tie bestaat nrt 4 scholen
en wel: 1, de lagere 8Ohool; 2,· de
school voor u~reid onder ...·,js;
:'1, de middelbare fiChool; eo', de ho-
gesdhool., De kuraus der lagere sehool
kao 6, 7 of 8 jarig zijn, mBM veeltijds
is zij achtjarig, ""eDlIJ!>bij. de Prnmi_
'roIkl;ehool. De scbool voor uitgebreid
onder..-Jja is vijfjallig en de middeJba.N
llChooi drlejll·rig; gene sluit. aAD de
l...agst.e klllSSet1 v"" het ~I'l .. oordll!;
gymnati.Ïum aan ; d.etUI.... n de hoog1;te
kl"ssenJdaarnin.

.-\11_ ler·en Ohine<l5 inplaau van
G riek&, Engels en Duits inplllllt8 V'IUl
lAtijn. De .m.id<lt'lba.re I!(lhool heeft
3 afdelingen, nL de jurim-li~ter"_
riet;e, de ootuur.wete."sCbs:ppelike. eD.
6 fakulteiteo" de lUrid.i-, de medl-,
de teebDi-. de filoaofi-, de nlt- .
tuurwetew;cq.ppelij-e eD de Iar>dbomr-
fakulteit. Wil b.ehben geeD th£ol~
giese fakulte;t., omdat ;edee Boed'
histiese sekte haar eigen Serni.nllnum
.beeft. De juridi_ e.n de medie&&
fokultei.t Mbben n 4-jaxige, 00
overige een 3-ja.rige kursus.. Volgens
de gepuhliceerde <JIPS1I'venover lOOi
hadden wij 2 nniver8iteiten, 8 m.iddel·
bare' sabole.n, 269 a;dbolen 'Voor ttitge.
breid onclerwijll -en 27,138 lagere ,echo-
leo; 93 p"t. 11'11<.0 onze schoolplicbt;i~
kinderen il)emeken de lagere school.
00""' l!lCholen7;ijn gebeel en al 'llF:ereM-

.Ii\: ; de geestelikheid etaa.t tot de
school in geen bet.rek1cipp:.

h.ls voort:rettill& dez. lagere J;Cbool
d...bbe:n ..nj \beJouWvede school voor uit-
gebreid ondefwij • noSl;3 inricbti~n :
l, de hoI!:ere m.ei.jeSl!<lboo:l met , of
6-jarige kurSUll; 2. de b¥.~len
met ver-ecbiUende lee'rjuen, en -ten
Se. de .8ilholen VOOT ... erdere studie m&t
versebiltend ......ll-tal )cnr.sll~. Uit de
.wbool ...oor uitgebreid onder'l"ljs Iran
men OO.Jt in venebillende vakk.laMeD
ovp~8.II.II; b.Y. in die teeb.niese, de
Dledi ..... , de ibandel., de Jftilitaire of de
".,.".-a&rtsdholeo. Kortom, het school
·....""eo i.o J o.pe,n is over 't algemeen
h>e:tz.elfde als in de beschaafde .staten
Va.n Europa.

Nog een enkel ,.QMd meen ik te
m.OÉ'.ten ?~n over de oot..nlcltetine;
der vrouwen in Ja,pen. Bij on..~kun~".r:t
ol.. meisjel!l nog niet de Keizerrtke
Hogescbool oozoolteu, omda.t dB in-
richtiogen roor een voldooode \"OOrhe-
r ..idin~ dlio.rvoor, nog niet voorbanden
",ijn. Maar behalve dl\ ~r", meie-
je!!ischolen bebben wij; de 1r.. .-ekscho.>1
..oor ond'er .. iiureMOn ..oor de "f'O~1i-
"c;hool en lyoo~ de ·h.ogere mrul"je6llChil-
len. Er tijn nOl! ",e!'Scbillende nJc-
"",holen ..,qor meisjes, wal een bi~n-
aere iho::z;$hool voor me~je<" ...elke
~hool Dlu"r Amerikaans model ;,. o~
gericht..' I

:(Wordt v<'n'olgd.)

Zi
D,

pr:tC
nret

DOE aanzoek bij de Rhode.
VrtlCht-en Plaat8en, Bepb. (.RhodeJ
"rnit FIU'DlJ, Ltd)., "P.K. Groot
Drak.nateiJa.

"'--1-"- ,
(\enOIg,) .

HPANSE ()PV.o1!a>ING 'VOOR
.. :~AURATlE IN l.. ~
Het ,p.o.r ;1:868 ~ YOOI' de. g...

.,b.ied.e~ ~.~D¥ ill Ja.pu .een
grate afdetdmg; . w1;1 oDdlm!cb:elden
ae .tijd ",6ór. de. rest.w::atie ..an.1.868 ;en
d,ie n.A ® restauratie. ~ ~~
tie bo;te'lrent etgenlik ~ IltáaUtund~
omwenteling. wa4rd~ pe Keizer
(}(ikado), 'die '1!l~' dan ~. jart\D
III~ in Dao.Dl beAt.uurder "YlIIl ons
land w.... ook un . ii.d~ ~ner
.,.. on, rijk werd.)
~l'IItgflnoomde tijd siaa,t 'f!:JOrnatDe-

lik onder in,.loed .,yan (Jbin_,.'_t.s't-
~rmelde onder Eu~, uitsluitend

·ontwikkelil1g·
K..i.A,milr . de 'recht-

in bet
de

organ_tie vao de ....erk-
__ niii"id begi)U eent In jaar 286
n. C., toen eM .geleerde door een ke-._....._------Il!'I"-----------------. ning nn Korea met CM_ geschrif-ten' naar 011!!e ~ztlt gewnden werd.
Sedert die tijd' 'btamen dikwijls 1D('Oer-

dere geleerden uit Ko~a .oaar J..pa.n
en bleven 818 stamgeloorden aan ons
Keizerlik hof. op die wijze werden
iIJej I()b"o_ geschriften Teeds in die
tijd bij 000; lngevoerd; of wij _n die
tijd nog ·bet een of ander eigen ge-
6Cbl'\ift ihebbeo, is twijfelachtig. Dik-
wel. wordt ~gd, dot wij reeds in
het. mythologies tt,jdperk, d.i. voor
600 v. C. 000 eigen ~rift hadden.

De meE'Sté p:eleerden ontkennen d&M
beweriofl: en geloven, dat het ...g.
"god.el"""hrift" KOftlllll:"S schrift wIlS.
Het is ook wer waa.rschijeulik, dat bet
Chinee. s<;hrift reeds voor 285 n. C.
bij ons bekend was, omdat de zuid-
,ret<telike bevolking sedert verscheilk-
ne "",,,wen met KorM 'en OhiDa in
aanmkio~ 'lcwam ('·11 zelfs "",0 derde
d....1 v..n"Korea door onze Kei ..er wlf
Vlero'V1erd" rns, Ongetwijfeld stoan
dezo tlree r"iteo vast : e..e:r~n. waren
tot !lS5 n. O. de geschriften voor het
j!rootste deel aan de 'bevolking va.n
.JIlp" n vreemd p:ebl6\"eo; - tweedens
werd [n de georganiseerde opvoedin~
ijl Japan het Chin_ scbrift~n wel
de leer von Confuciu_v811 de &a,n-
mnp: a.f "ebruLkt. lo bet' jaar (02
...erd in iedere provincie een ambte-
naar benoemd tot 'nvoonn.g van een
schrift; vervolgens heeft in 604 een
Prins-Rej!ent een konst.itutie ,'an 17
parilil:ralen, 'V1.\S~stcld; drie ,jaar
later, d.i. in 607, -.verdep J..pa.nse leer-
lingen ~ de eente maal dOOr ome
regering naar Chin .. p;e7.ondeo om dllAr
te studeren. In bet jaa.r 645 werd
",'n grote regeringsorpnisa.ti.e n.....r
chi JJi>eS m odel tot sta·nd gebra.cht. In
't ia&r 064 werd de eerste open bare
onderwijsinrichting gesticht, waarvao
de loorvs kken uitsluitend uit OhineStl
litteTatuur en onto.,.kkeling bestonden.
Tn bet jaa.r 701 ..-erd het wetboek
",.mengC6teld en ·bekend ~m"akt,
'..... nw ook het ,oorschrirt aver op-
vO<>dillJ!: uitgevaardigd. .

Dit i.
nE EERS1lE SCBOOLWE1'GEVING

IN JAPAN,
V.,rvolg<ftUI stiohtte ~nze Tejl,erin~

Hobel's .sport .A.D1D1unltle·een hogeschool met vier fakulteiteo,11.1. voor gescbiedenis, koofuci .... nse
phLlosophie, jurisprudentie en wiskun-
de. Dit ie de eerste b~bool iD
.l"'pan eo dus ó83 jul vroeger hD de
universiteit te Beidelbe~ welke dj!
olldst" hogMdbooi in D1Iit.MllDd h.
Bovéndieo werd.en in "Urn provincie""U n.kademie met 3 faJmlteiten OWe-
ri ...bt eli talrijke ..tudenten DIIAI' Cbioa
geronden.

Vn n het begin d.er aohblt.. tot het
einde der tiende eeu..- WNI 'de eeNte
bloeitijd in de .Japanse· litteratuur·
ge",hi<>deni... J);o "i~enlike JBp.~nSe
gtó ... ,brift.en, 0.1. <le ...1(. "Ka.takBn~·'
en "HimkAn .." werd ..n in die t:jJ
on !.dokt ; 0""'" moo'i"te .titt,...ra.1.uur,
",Is romlln~, vertellingen, bescb.rijvin-
geil "n gedichten, .t.Olt uit dit tijd·
]>... rk. Voortdurend beh""rste d.. Cbj,..

JAMES SEARIGH.T ac. Co., Bpkt., P.I. liS 411, WrIT'D, n""" ontwikkeling ti" ihOtY,llSteklassedO', mllat<6ChapP'j.
bit goedkoopate Verkoopfmi. in 't groot nD '303, M""""" "Il ~tartioi.Heori V&11het 12e tot >het begin der 17e
p&trooell : ";"k "Il JIlilit.aire Manier en Maull4lr Sport Gewel'ell." ,,",uw !""n 'men ...erkelik nw een dll~ter tijdp<'rk e;prek ..n. tie T,oe.-pn!!&-

noemd univer;;.iteiten en akn·lenlie~

A werden tengevolge v".n ooT'log en on-
lustpn !tesloten, en evena,ls tij hla <i ..
middel,~p.uwen ·iIl iEuTol}a., \l·ar~n in dit
tijdl"'rk de geestelike. de enige dr~-
~rs dpr ontwikkeling. Het Boed-
bism .. ",,,rd reeds in het ia3 r 'i52 door
eon koning VtIllI Kor.,.. oalr ""l"'o
O1IPrgehra...ht en breidde z:i ,h 'Vooral
;n de 7e eeuw zeer st.erk uit. Toen
luet zwaard en de wapenen, het land
beheflrsten, Jieten !8nigp sekten hun
geogt,eliken &an dAt· spel lDé6dOOn ;
m...ar de meeste-n "teldiell er ach mede
te-vredelJ zich uit die ....ereldlike ~troorn
te.nlg to t.rekken en 1cindeTen ",an bur-
gerlike ..fkomst. te gaan onderwij7A!n.
l;)e volksopvOO<ling begon bIj· 0111<,

,.v"nals ook in FAlrop<', door de geeste-
likheid.

\-'lUl 1003 tOL 18<-,8 regeenle "'erRelik
de Tokugn., ......fa.milie bet gehele land,
of.!clwon d. !heiligheid van onze K.ei.
""rlike dynasti .. ona.a.ng..t.o.st ,,'-.,g g&bJ...
yon, en de vrooo weder in ons eila.nde-
rijk terugkeerde. 1n de"", tijd bra,k
de tweede 'bl~i·penodo vno oom lit.
tera,tuur a.n.n. Zo hraidde de litten-
riese onlll(ikkeling meb .wt in de 1B.a1;-
ste kla.sseu der bevolkmg nit. D..

M Tokuga'W8rrn.mil.ie sLichtte in ru18r
wo"up1aa.ts 'rokio ,,>ennl""(!<>Irue, en ook
do aodere vorsteu deden in hlln woon-
plaatsen 'betzelfde. Iu die reholen
werd Mjna utt.sluit,end '-.konfllciM:nse
kLossiek onderweuIl ; en het grootste
deel der ~.leerden ibehben Chinees
geschreven. Boha-lvl,l deze scholen eli
di~ ""hrift b.1I11mell ook bekeude Ire-
leerden en sdhrij_rs, de eigen!'lke
.Jopanse letterlruruIe. DoclJ ik k3-o
met zekerlteid .:eggen: de Ja.po.ns ..
opvoedJJlg, vooral in de scholen voor
uitgebreid onderwijs, vóór de rL'1Ituura-
tie van 1868, Wo.ll, na..,. :haar 'l'onn en
inhoud, werke1ik Cbine"", i. 't bie-
£onder konfucla:ulll.
DE JAP.L'''SE OPVOEDING "A DE

RE8TAUIk\l'IE VAN 1868.
Evena.ls de Jll.pao.se .opvoeding tot

MU de resta.ura·tle hoofdJrJo,kelik onder
.te in\'loed der ClUlle.... ontwLkkeling
stond, _ w ~:t3&t, o!,v..e tel;en ....oordi:ge
.Qpvo...ruog biJoa gelleeJ onder de in,
,io&! V1Id1 de Eol'o.pee!>-Amerikaanse
De Europeaoen sijn er. verb.......d over,
ila~ ons vaderl~",d .rich [0 ..ulk oon
korte tijd de Eu.ropese ontwikkeling
hooft, elgen gema.a.kt. Doch ",ie IJ1echts
een blik slaat in de geschiedenis. ~-a."
ons la.nd., kan zich :het. gema.kkelik
veTIdaren. 0118 \'DIk heeft er ·;r;ich ..,an
af 00 vroegoië tijd ruin ieweud buiten·
loodse o~.twi:ldteliog in zich op te ne-
mell .. BIJ ons denkt men:' bet is geen
soballde, de ontwikkeling van andere
~alldelJ t... vql@;'11l; irrtegendeel, me:!
Il! (Ir trot,. op 00<h; en tilltti:g;s vail.
aoderen' O"'er ·te .nemen. O'o.ro·Dtbreekt
dus wel in Zlkere mat een sterk
relfvertrou'oren; _r daudoor lromt
het bit oru; ooli:. ·nie~. tot. ()Ve~j:,t.ing
",,",0 etgen oll~wlkkeEing. G_bikfl:heid
tot .aa:np!l$~en en. w1"Mldereh' ZJjn ,door
de gescihela~1l:"&' 'O",~ik¥:elillj;
wlksbrakter geworde.tJ. 'Eon geheet
t.egeuovergest~la voorbeelit yj odt. meI!
in China.. Hllv Chin_ vol.k~arakOO'F
is .on~<md,cr,llk:.en óageTW.liilrl:. tót
a"l.np6s I.ag, é'il ..jk g.ilóOf <.Lot drt - OOIe.
bet gerolg 'D no.' de histori_ ont-
",i~liDi- R__ '<ill be •. jaar

BENODIGD
De La Rey H.ie,

Tulbagh.

QNDERWIJZERS of Onder-
wijlereaaell voor d~ volgende
Scholen in het distrikt '0' .
Werbaamheden te beginneD ... ·de
aan8taande Jnnie vakantiedagen.·

RONDEKOP A3.-Princ~·
(h.). Totaal salaria, .£lOOper Ifl'.

CHOOL RIAD CERES
BRAAK RIVIER A3.- fUl-S .; . , • cj~ (of Principale). Totaal

. salaris, .£100 ~jaar.
- GROOTFONTEIN A3.-Prin-

Maije. Rivier A3 School. c:i~l (of P~cipale). T.w.l_ . ...am. .£100 per Jaar.
GEVRAAGD voor bovenge- DIEPKLOOF A3.-Priooipaal

noemde School een Gecertificeerde (of principale). Totaal salari8,
Onderwijzeres. .. ! 100 per jaar.

Engels en Hollands vereist. 0NG ELEG EN A3. - Priooi-
Salaris £90 per jaar en werk- paal (of Peiacipsle). Totaal aalariA,

zu.mheden te beginnen aanstaand £90 per i~·
kwartaal KRAKEEL RIVIER AS.-

Doe aanzoek met Kopieën van Assistent (of A!llistente). Totaal
Getuigschriften op ot voor de 20ste salaris.,.£90 per jaar. .
Mei aan8taande. Gecertificeerde Onderwijzen

A. BERGMANN, (essen) vereist en kennis van dol-
Sekretari8. land!! zal een sterke aanbeveling

zijn. Logies' kan verkregen wor-
den in elke plaats voor omstreeD

SCHOOL RIAD, CERES. £31:;1~~=~ de ondergetekende
te bereiken op of voor de 81t~
Junie 1907.
JACOBUS A. L. DR WAAL,

Sekretaria.
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MYBU&GB.-Hedeu oohonk ani de
Heer een lief doobt.ert.je. De dankbare
oodeu,

HUGO .. R6.CHIIl K'YSURGH,
geb. de Villi .....

Xlein Dralrenatei.,
1~ Mei 1907.

DOODBERICHTElf.
BLIGNAUT.-De Hemelse Tuinier

beeh onse bloemhof gisteren (JIlaa.ndag)
uamiddag betreden, en 00&6 lien'ling
ondst.e dochter IIIyra, w~zich verl1;aderd.
in de leef~jd v.n 12 j.,.en ec 8 I1lA&n·
den. nl' een smart\"()1 lijden van ruim
.. maa.ndau, die door h....r me~ uiterst
voorbeeldig geduld .. erd gedragen.
T oorts wensen wij onse LOL ige danA te
lwt.uigen MD de heren Doktoren ne
Villiers eo Kri",e (K&8pau.d), en Dr.
Il&mman (Paar l), voor bul:, verleeDd
om hare smarteu te lenigen.

.. Het is .. el."
De trenrende ouders,

,
1,

DAVID BLIGNAUT, C
Gli:RTIE BLlGNAUT.· eres,

née De Villiers. 17 April 1907.----------------~------
NalItes \ïew,

P ....r l, 14 !IIei 1907

DANKBETUIGING.
Vredelust Private praats

School.V.\N NIEKERK.-Mi~ due bedan-
ken .. ij ..1de vrienden die OD8door .. oor-
den, brieven en telegr ..mmen hun deel-
neming hebben betoond to 0•• " .........

verlies. Die liefdeblijken sijn ons eoete
droppelen iD de bittere beker ge .. eest.

C VAN NIEKI!lRi:
ll1l kinderen.

School Raad Kantoor,
UnionJale,

8 Wei lOOi.
GEVRAAGD voor bovenge-

noemde School een Onderwijzeres.
Engels en Hollands vereist. Salaris,
indien gecerti.ficeerd, £,40 ~r jaar
en logies; indien ongecertiticeerd,
£30 per jaar en logies.

VVerkzaaxnheden te beginnen
aanstaand kwartaal

Doe aanzoek met Kopieën van
Getui~hriften op of vooe de 20ste
Mei aanstaande.

A. BERGMANN,
~ekretaris.

CATA8RH (ZINKING)
College Hoge School,
Somerset Oost.

Glll Genezen in 't Huis.
ALLIRLEI.

[lr. 1510_r biedt aADeeD billike proef-behlLDdeling nO zijD Catarrh
Ge_middel, mj toe te sendeo aau lijders.

Een postkaart met u naam en ajres aan « CAT ARRH CU RE,
Dept. M., c/o Box 1430, Cape Town," gezooden, zal u
een vrije proet-behandeling en een intereuant boekeke per
post doen toekomen, zodat gij direkt kunt beginnen uzeke"
picaat t. IIui. t. geURft. Genoeg voor een maand zal
~esoAd.n worden per post voor 6/-•

BOEREK~ECHT.-Een Ilioke, jonge
~rikan~r. met rijpe ondervinding, biedt
zicb ..an "I. Bo!relmecht. Men 80hrijve
I&n Lombard en De Klerlt, Wets AgeotAOn,
Tulbagh.

BENODIGD
EEN AS8istent Onderwijzer,

onderwijs te geven hoofdzakelik in
Hollallds en enige andere onder-
_rpen aan de Hoge School
Standaards, en verder Hollands en
Duits aan de Inter. B.A. KlaNe.

Werkzaamheden te beginnen op
li Julie 1907.

Salaris £250 per jaar.
A pplikatics met GetuigllCbrlften

~ worden gewnden aan de ouder-
getekende 'foor 21 Mei 1907.

J. C. VOSLOO,
Sekretarï..

Primrose Salll.tlte
Nile Balll.tlte

.. Empire" Rookloo•.

.. Clyd_e .. Rookloo•.

GEVRAAGD.
EEN Gecertificeerde Onderwij-

..eres (blaok), voor een Private
PlB.ats School, 4 mijlen van Cook-
house, ,oor 6 of 8 kinderen, onder-
wijs te ge\'cu in Engels, Hollandl!
III Muziek. Moet bekwaam zijn
onderwijs te geven lot Standaard
VI Salaris £60 per jaar en vrij
logiu. Werk te beginnen met
J uIie kwartaal.

P. F. DE KLERK.

Ceres,
17 April 1907.

RAAD.SCHOOL CATA:RRH .(ZINKING)
Genezen in 't Hurs.

PAARL
ONDERWIJZERESSEN I

ONDERWIJZERESSEN ! I A:

GEVRAAGD
School Raad Kantoor,

Somerset Oost,
6 Mei 1907. Op de " Gun Cl~b " gedureode de InwruatioDaiO week, wareD de Balli.tite over·

winDiugeD £1926 t.egeD £228 voor alle andere ammunitie. lo DbgeD jaar beeft
"Ballietita" £67,926 Rleer gewoDDeDdan al de audere ammuniuN ~en.

Op de varpderiug vau de "Clay Bird" Schiet AlIIIOCÏatieiD J!l~dJ. JDnie 1906.
bebAalde ":tmpire BooiJOO8" H.BlT KAllPIOENSCHAP VAN ENltELAND. lo
16 Dummen woo bet E.LF EERSTE PRIJZEN en verwierf 't grootate aautal pontan
iD 't D_ar IDtor-Club SChild. Op de derde dag VAOde meetiilg haddeo al de
IDdell8lldenw Schutters, die met "nde", ammuDitie begonnen waren, deu ammunitie
vu'V ANGEN DOOR .. EMPIRE ROOKLOOS."

DeR awnauitie heeft p&l! het iDdividuele KllI.PIOENBCHAP nil KANADA
genOmeD."NILE BALLl8TITE" eu "CLYDE BALLIBTITE" djD de goedkope", eoort.en
Vau "Ballietite" en .. Empire." VRAAG UW liANDELAAK SLECHTS OM
"NOBEL'S" PATRONEN. De voorzienen nn de HaDdelIIi! ..

Tet Knil,
Cookhouse Statioll,

I b April 19()7.

A. EEN Onderwijzerea voor de
A3 School te Langvlei, (een uur
van de Paarl). Salaris £80 p.a.
(logies .,erkrijgbaar voor £30 p.a l.

u. Een Ooderwijzeres voor de
Private Boere. School, Paarl Dia-
ment. Salari. £42 p.a. en vrij
logie ..

Werkzaamheden in beide geval-
len na Junie YIl,kantie.

AI,>plikatie8 met kopieë. van
CertIfi.katen en Getuigschriften aan
ondergetekende tot 4 Junie.

Applikanten te mcl4len of zij
voor ••A" of "B" aanzoek doen.

School Raad Y!Ln J~nS8nYille.GEVRAAGD
VOOR de C. N. School op de

plaats Zoutpan, di8trikt Jacobedal,
D.R.K., ongeveer drie mijl van
Honeynestkloof Station (Kimberley
Spoorweg), een Ooderwijzer met
Salari8 £ 13~ '8 jaau,orOnderwijze-
ref! met Salaris £l26 '8 jurs.

Vereisten: Lerde Kla!! Ooder-
wijzers of Matr-ikulatie Certifikaat
('Hollands en Engels)_ Lidmaat-
lM:hap N .G. Kerk.

Een Onderwijzer kao wat extl'&
'ferdienen met avonel klassen voor
lirka tien jo.gelingen.

Werk te aan vaarden 22 Julie e.k.
of, indieu applikant verlangt, twee
of drie weken later, zulks dan bij
applikatie te melden.

Ap,Plilrntiën met Certifikaten en
Getw.gl!Chrift-en in te dienen bij
ondergetekende tot 7 Junie e.k.
Er is dagelijks post'ferkeer tussen

Zoutpan en Honeynestkloot Station.

I. VV. B. DE VILLIERS,
Hon. Sei.::retans,

Postbus 17,
Jscobs<ial, O.R.K.

BENODIGD
EEN Gecertificeerde Onderwij-

Zer voor de Tweede Kla!! Publieke
School JanaennIle.

Kennis van Hollands eeu vereiste.
Salaris .£180 per jaar.
Applibl!lten moeten melden tot

welk kerkgenoo~hap zij behoren.
Applikatie8 met Getuigechriften

moeten de ondergetekende bereiken
vóór of op de 3hte Mei a.J.

1. J. NAUDE,
Sekretaris

BIJ ONS IS VERSCHENEN:
lUIE. WT lE II.Dla ". P£TIUS IIICHUDUS IUCIIEIIS,

Il. J. VA:N DER SPUIJ,
Sek,ret&ris.

HRaad.~choolRiversdal
GECERTIFICEERDE tIoIr;F. H. GLUMD, .............

Gebonden In linnen band 2/6. poatvrI12/9.OftDERWJJZE1lS BENODIGD. School Raad, L&dy Grey,
'GEVRAAGD

Dit werk bevat tal \lau geechiedkundige eo maatecbappelijke bie
zonderhedeD over de K.. p Kolooie tijdeDe de OOilt IDdieee Compagnie
0141 eerste Eogel_. de Bat&afle eo de tweede Eogelto Regerillg, onder
wellre de heer ~rcberd8 veIllchiUende Imbteo bekleedde vao 1801-18b7

Iiir' Een Intere ... nt Boek I
D. ArrrON: LEERBOEK DER AARDRIJKSKUNDE VAN

ZUID-AFRIKA, ten dieDate der Scholen (io vereellV. Spelling) in liDDeD
ba.Ddje, 1/9, postvrij 2/-·

MELT J. BRINK: GESTRAFTE NIEUWSGIE.RlGHEID,
Blij8pel iD 2 bedrijveD (1 heer. 6 dime.) 7d. postvrij.

MELT J. BRINK: DB HAAT VERSTOMT, WAAR LIEFDE
KOMT, B1ij~peJ in 2 bedrijven (ll dlmel en 3 heren) 7d. poltvrij.

HERMAN SMIT A.z.: DIE BRANDENDE KAERS, Blijspel i.
1 bedrijf (2 dlmee, 6 boreD) 7d. poetvrij.

\ HOLLANDS.AFRIKAANSE BOEKHANDEL,

Waterval Armen :-(SalAri. £60
en £24 voor logie!! p.a. )
l1uziek en Handwerk, aanbe- VOOR de A3 School, Paarde-
velingen. fontein, Dist. Aliwal Noord, 12

Bergfollteln A3 :-(Salarll! .£50 eD mijlen van Lady Grey, aan de
£24 voor logies pA) Aliwal Noord-Lady Gre! Lijn, een

Kremmeldoof Private Plaats:- Gecertiticeerde Onderwilzer of 00-
(Salaris .£48 p.a. en logie ••) derwijzeres. Werlaaamheden te

Applikaties, ver:;ezeld van ko- aanvaarden bij het begin van aan-
pieën van Certifikaten en Getuig- slaand kwartaal. Salari • .£120 per
schriften, moeten bij de ondergete- jaar. De geslaagde applikant of
kende i.geleverd worden op .f applikante de betrekking te aan-
'foor de lOde Junie 1907. narden voor ten minste één j.. r.

Werkzaamheden te beginnen met Applikaties te worden geadreueerd
het Julie termijn. aan

LEON GORDON,
Sekretaris,

Rivendal ~cbool Raad. u
ISSISTENTE BENODIGD.

APPLIKATlES (vergezeld
'f&n kopieën Tan Certifikaten ) voor
de 'betreklrillg van Assistente in de
Garnka Weat A3 School, ~ullen
door ondergetekende ingewadlt
worde!! tot op V rijdag, 31 :Mei e.k.

Degelike kennis van beide Hol-
landt e.n Engels wordt vereist_

Kennis van Musiek, Tonic Sol-fa,
Tekenen, Naaldwerk een aanbe-
veling.

Werkzaamheden te aD.n.,a,arden
met Julie kwartaal.

SalariJ £84 per jaar. LOfSiell
is verkrijgbaar tegen £30 per jaar.

N. C. CLAASSEN, Pz.,
Voorzitter van Schoei

KommiSl'lie,
GamkB. West, P.K. Calit.~dorp.

y/h ~AeOUEa DUIIEAU .. Co.

G. S. CLOETE,
Sekretam,

L?d,. Grey School Raad.
22 April 1907.

.• KERKSTRAAT I, KAAPSTAD, ,otTIUS na ...

Ri.,etsdal,
14 Mei 1907.

School R~Lady Grey.£15
GEVRAAGD

15 oKindergarten.

(" DE YILLIERS GRIIFF I'N-
BTITUUT,")

VOORde Private Plaats Sclwol,
Waterval, nabij Lady Grey, een
Gecertificeerde Onderwijzer of On-
derwijzeres. Werkzaamheden te
aanvaarden met het begin V'&D aan-
staand kl$artaal SalariI.£40
per jaar, ..rije kost en inwoning.

Applikatie. te worden geadres-
seerd aan

G. S_ OLOETE,
.#Sekretari- Sch'XlI Raad,

Lady Grey, A.N.
22.April 1907.

APPLIKATIES voor een be-
hoorlik Gecertificeerde Kindergar.
ten Onderwijzere! voo.r opgemeld
Nieuw In1ltitullt (Publieke Sch(>ol,
Villiersdorp), worden genaa.,ad tot
14 Junie e_k_-Salari!! .£120 p.a.
VVerkzaamheden te beginnen ja
Julie e.k.; indien later, zeg W&Il-

Deer. (ioede inwonir.g en logies
kan verkregen worden 'foor £8 1Os.
per kwartaal.

Muziek,' Tekenen, en Drill eel)
aanbeveling. ~ennis 'fan Am- VOOR de A:;'S';"hool, Driefoo-
kaans noodzakelik. Meld ouder- . (' ') b'" G
dom .n oDdervindin~. Zend. ko- tem nieuw., na IJ Lady .":81'
pieeu vu Getuigechnften en Cer- eflD ~ftceerde On?efWIJzer
tifikaat 'fan goed zedelik ged .. ot ?ndennJzerea. Sal~ .£120

rag . la:ar. De.geelaagdea,lllikut(e}
Ds..E.. G. ·MALHERB'E, Sich \e verbindeo ~ biJ a. achóo1

V oonitter Sch. Kom. min.atala één ~ te blijrin. ,
Tilliet'lldorp, . Werbumhedea een aao'Yq' i . .
_l_~ ~~~i190_7.________ ::~:b'=" het begin' Tan IrlUlrs-lUts~a"1I lu dl' SUft:41IlIlIm I.Cl.,
EIKELS TE KOOPI ae!fe~i~te worden ~ i~~--------~~-------

G.8. CLOnE,
Sekre1.n., School ~. .F~l>rikanteDt,~ van',,·. SchriJ"n>eho. eRe..n.
• . . lAdy Guy. ..

Sc~,~,~;:'1907..· .rlitho~~Ïis'e :enAJgemene Drukkers.
I"· 1

W. G. COMBRINK
DE OUDST..E KOLONIALE

HORLOGE EH JUWEUERS WINKEL
,gIVE.TIGD 11130.)

Nu Verhuisd naar
No. 748, LA.4GSiRAAT,

(Twee de!lI8lJ van Kortemarkt Straat)

KAAPSTAD.

GEVRAAGD
KOL0NI.A.4L MAKEL~J,GOKD AFOl'WERKT.

DARNET:'T'S Langestraat 142,
D .: . .,'KAAPSTAD.

" DE GOEDE HOOP,"

Subeor1pt1e slechts 6/- per jaar
Postgeld in"esloten..

IJ... __ ,\p~., "'

_ ~ X ....AP5TAD

'.\'

H~~~~~.l:."i:~t~;i~~~~~~,~~::,~i:"':""..,
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