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"THE 1'0, 'UV-'RE' ,. Plein Straat,. IJ.' ,KAAPSTAD.
1800 VEREN KUSSENS

()JICemaakt 1n ODZe eigen SecldeD Fabriek, .et
speet.al u1t«ezoohte vederen.

2l&
lUIWE .. (EPIlI'111 ~IPIlIEIIMI tl-
(Op aanvrage wofelen pa\J'oll"m toegezonden.) pa ,._

f/975sTlm. ZIIII·,al U.LEII,·
e YOaT BRIEaD.

(Op 1UUlV1'8&"8 worden PIW'olleu, toea'UOllclen.) pa fAIl.

MAJLKARREN. MAILKARREN, ",'711/.
.L •.~.T •• ..... u..- !MIV" .. v

DIT I. JU18T la,.. VOOR •• BAaT" I ' Ht
OntweJ]l8n op aanTJ'lg8. le tOI· .Uw

EETKAMER SET YAN 9 STUKS, ~10 10/·
Bekleed met beate Kwaliteit Pegamo1d

Dit S. een ka1UI, die Diet gem1at mo~t worden, daal' deze
Betten sekel It 5 waard zijn.

luulde1_··
'. .'grootteu VOOrrad{g;f,. .

" TH E LOUVRE". Plill ~ IUPSTII.

Cleghorn & Hams, Bept,

.;-

Vanat £.f pet' maand.
De Kun.t Katalogu. P~t Vri'.

RUDGE- WHITWORTH8
voor 1907.

Stellen DU ten toon in hun ?enchillende depa.meoteD
grote en variërend voorraad Algemene Koopwaren.

I....atn II Inlrt 1IIlIunll.:
Nooit In de ~eschipdenls van het

Rijwiel werden er zo vele belangrijke
verbeterln.gen op een en dezelfde tiJd
aangebracht als nu In de NteuWé
Rudlre-Whitworths. ZIJzijn te veel om
ze alle op te noemen In deze aankon-
diging.

DE NIZUWE )(ODELLJlN VAN

"Britain's Best Bicycle"
Zijn nu In alle inrichtingen van RudJle-
Whitworth. Bept- ten toon _gesteld.

Hoek van Loop· .n KortemarkUtraten,'
KAAPSTAD.

Plaatsen_ Qn lBoBwgr&nd
TE .H\jUR.

. I .

IEN SCHONE IINS YOOR-;OIDIUIIIIDI Bom.
GEEN KAPIT~AL VEItElST.

BE'SPROEIïNGSWQmE
-AA~- <Ó» .- .'

Breede i~fvler.

De

Populaire

URO·SPECIALS
V••• , &1. 1. 0

(Oe Ueb .. eo BetOMI tei' Wereld).

SPECIALS v... , 1.13· 13 0
STANDARDS " 10 10 0
JUVENILES 'I 7 0 0

CRESCENT,
£8 8 0

AlU TU rOUE .rt...... ,1... 1•••••• luat .......
I£UllflilE .[ULIIIEI (1trItt PrtYut).

Hugenoten Gedenkteken Gebouwen,
~~~14 8TRAAT,lllPSTlD.

......
Ook .. n<v.rach.ldenheJd
_ ,-"HUI'M~U.iL£",· ','

'111,D'lG, 281prU 1~f,
" "., J'," ; _"-

KRIE 8n IlRK01lER. :
~ . .1-" _ .... -', .. -

KliPSE GOEYER~EUNTS SPOORWEGEN.
Tenders voor het openen van Boekstal-

letjes op de Zee Punt Spoorweg .
MQGU1:: WIIDIlBLEJSt...' t . r . ~. "., <I' • "'u') Z,...TENDERS worden hiermede gevraagd voor het recht om Boek-

atalletjes teopenen voor Itf~ tijdperk 'V1Ul de I~ Junie 1907, tot ,de 7de
Junie I ~10 (beide ~t1DD8 Ingesloten), op al de be8taaDde StatlOL!! op
de Zee Puot Spoofweg.. ..

KonlUties van bet KontraId en Tender-biljetten kunnen yerkregea
..-orden van de ondergetekende en yan de Hoofd Bestierder Yan fV erkeer .
·'ot de Bestierder van Verkeer te l.aapitad.

Geen Tender zal in acht genomen worden tenzij hij op het ge- ,
drukte biljet "taat., die verschaft. "ordt door het Departement, en ge-
deponeerd wordt aaa het Kanwor .... n. de J;Controleu~ en Auditeur- .
Generui, lt aap!lt&d, op of voor de behoorlike liJ? voor liJn ontvangst.

Verzegelde Tenders, van buisen gemerkt" 1ender for Book..us,sea Point Railway," moeten geadreueerd worden un de Koutroleor en
Auditeurs-Gehem .. l, Kaapetad, en zullen ootfallgell worden UIl dat
Kantoor t<Jt op do 30ne April 1107, om 12 ure 'II middag!!.

Bet Goeveraement rerbi.Qdt lIich niet om de hoogste of
tender &&Jl te nemen.

Het Boebta.lleije te lIonument Station is het eigenAom
~n"oordige Kontrak~urll, di. bereid mllen njn om Ulet
ala.agde Tenderaar voor aankoop te ondprhandelen.

T. 8. :McE~N,
Algemene Beatierder •

Kantoor'BD de Algemene Beetivder
, 'BD Spoorwegen, K&&~ de l.sde April 1907.

I·
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w. G• .lORDAAN.
P~K.Witr' ~.

IN MEMORIAM.

DB VILl.lERB.-Ter cedaclIteliWVUl
_ ~de .a tederHmind. c__ ,"'bá .. ViDiIn, (Iléé) Smote: OYer·
ledIID llde April 1906, u eell llllartvol
lij481l .... 11 9 jaren.

Qu.181: S.

TE HUUR-:......- ..~uaPT lG lE.EIIE WUT[ PlInEl.-A&ruItaaDdll maud m.Uen de £!I per_ APPLIU TIES, TergaHld vali
lea verboogd ",orde. tot .£10. M.utagu Kopieën "aD alle Certiflbten en
kate 041., W., BL Geel.... '. I!ItrMt i3, GetuigechrifteD, ea ouderdom op-
.uP'**' . gnende, voor de betrekkiD« ftD

Aaistente in bove~de School --......::.---------
om bet werk van Staudurdt I eD P I .".IAU. a....AftI
II op sich te Demen, lulleD oat- aar at .fllGIUIg,k~ ~'"'

EEN Q.eeeriiiceerde Ondenrij- vang~ worden door de. ~ . ' " , ' t
&ereII om onderwijl te geTeD in Pubbeke 8e~1 ~lUle, Baoo- . .Raad.·,,1 ~ I ..t._".biI_.Jde
Eag.e1a, Hollanda en Musiek op eeu Yer, tot ea . i.Dalw,&eDde de 28.. · , .
Boerenplaata. daa' VaD April 1907. I

'\verkzaamheden te beginnen op HIIft IE81111"
Adree: C. J. PlgTERS, de 15de Julie 1907. Tonic Sol-fa,· 11.111" ' ;

Zwartwater, " Drilling" en Holland. vereiet.
Po.tzak Dundee, NaM!. SaIaru £120 per jaar.

E. II.UI lE UIlT lE JlLUEIS.
8ekreWi ..

Iome .. et- ItNnlI.,. ""

BENODIGD

BENODIGD
EE N Blanke -Onderwijze:r( es )

TOOrde Barendakraal A3 School.
Grondige· bnni. van HollaDda

eD Eagela wordt vereilt. lluiak
MIl aubeveliDg.

Salari. £100 P.L Logiu ver-
krijgbul' tegeD £J4 p.a.
lferkzumheden te beginnea met

h. Julie Kwartaal.
A~btiee met atachritlen ftD

rtaigechrUten en certifiuten TaD
bekwiamheid me\ meld.iq ftD
.ooerdolll en tegen.oordige betrek-
king de ondergetekende te bereilten
y66r 11 Mei, lOOT.

Certifik .. t van goed sedelik:
Jedrag wordt ook venracht.

Bovengenoemde school ill gelegen
lt mijl VaD Barendakrul 8iding.

SCHOOLallD. YU IIL-
LOnOH.
-

Dadelik Benodigd.
DRIE Ondenrijzere(8llell) van

Europese afi:oDlllt "oor de volgende
echolee :-r. Du Preesbul A3 Scllool ---- __ -...;_---_._~
Salarill £100 p.L met eeu hui ..
Een gdluwd penoon sal de voor-
keur hebben.
I 2. KlipfonteiD A3 School, &Ja,.
rill £106 p.a. vodt' eeD
ceerd, en £96 voor een aiet-Geeer-
tiDceerd Onderwijl8r'(el) logies iII-

J. S. TU DEK WALT, ge.uotea.
Voors. Scbool Kom., 3. Wuikrul .AnneI1 School

P.K. Barendakraal 8i<iing, Iaria £96 p.a., logies inge81ote.i.
Middelburg, ~.K. Appli.katiea met kopi. van

... _ __ Certifiuten en Get~
dadeli.k bij de ondergetekende te
worden ingeleverd, daar bet werk OIl.....
[0~ mogelik moet auvaard

APPLIKATIES worden ge- wo en ..
vrugd voor de betrekking van Ap~teo moeten H@'~ WaD-
Tiee-Principaal in de AI 8ehool te neer SIJ het werk kunnen begiDDeIL'
prins Albert tegén £200 per jaar. C. H. GROVE,. cire .... ~
Werbaamheden te beginnen i.D Sekretaril,
Julie 1907. School Raad, Willowmore.

De gealaagde Applikant UI ook
.redeeltel.ik Toor het werk van de
Ifatrikulatie Klas8e, verantwoor-
delik Rja.

Applikatie van iemsnd die Je-
'Willig il de I.08titJ.richtJog op lach.
te nemen met de voordelen dAaraan
nrbondeu, zal 'iD gunlltice over-
.egin~genomen worden.
Kenai. VaD Tonic Sol-Ca eo Hout-

.erk een aanbeveling.
Applikatiell lullen outvangen

.. orden toi 2~ April 1907, door
JAC. M. THEUNISSEN,

se.k. Scbeol Commiuie.

GEVRAAGD

Assistente Benodigd.

Prince Albert,
10 Aprill907.

gen.
8alaria £.8~ per jaar. Logiee

verkrijL~m tegen zso per j..r,
WerbedelI te aaanudfJII

met Julie inrartul.
W. G. OLIVIER,
Voorsit.ter nn School

Commiuie.,
P.K. LangTenracht,

Dist. Olldtahoom.

DtH aannd PtJsdJvtr 44,
Knp'TAD.
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'l\"('rkoper~ ill
rerkocbt, ..-

~r dooe.
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'1~"e.""H
£erWt Geo!-ge Willew!16 heeft bet be-

~oel'na.tp' dI:Ztm "crkkrj~gungcn_.
,--

lHwaI " ....
1>8. P. K. Albertijn beet, vool bet be-

roep bierbeen bedaukt, I
t5''''''U'~U.......

Eer"'. B. ~ i.door den~~er&llll'UAJ1
na Durbanville uagllilteld om "'OOr oeD
jaar te PU'Ow. eeu "ijk der ~atc,
te arbeiden, I

P08lbv.144,

A. J. ABRAHAMS ..E &:ZÓN
. . - ~ ' .. ' . . . f' ",'

. CALEDON PLEUI,. KAAPSTA~. ,~;.....
Takken: Het~ol1' .en Koorte.ellburc, X;K

.,_...
Bericht ill heden outvaplJeP Uil .hen,

d&t er aldaar eene CoofeteDUe no Zende-
linga ...1 worden gehouden op 27 de«er •
De voorbidding OIUOOUsegen des Reefl'o
op d.. Conl_ti. wordt gevreagd: Il Op
d&t f,iJ m~t mij etrijdt In de sebeden ...por
mjj.' '

diu thallI Penningmeester VIlO bet
il, en alle ont vaagate" terstond al
kennen in "De Kerkbod.·,"

.NllweJl.Ibet Gur&torium,
Geheel de uwe in deu \"erreaeoe,

J. DU PLZSIIJl!.

(SecréWis).
lt April, 1007.

lIL .......
Ds. P. Stofberg '-"0 Moohudi ligt tban.

errutig Eiek te Robert800 bij &ijn Iamilie.
Drie ,...,Ir:"" geleden kreeg hij cell Q&llul
nn mabu-i .. koortM. Bij het begin wu
't wel niet soo e,,; bij kon het oog
IIcillkken om de reIa hierheen te aan-
v...... deu. doch, ia plutr. van beter, aOOaIa
hij nr wachtte, wllr'd hij al erger. en i.
thans eelli~e ~ heelomaal in bed.
Do plutaelijke dokter Yllrk.las.rt, dat 1IÏ:ilt
gezondheid zeer ven:waltt iH g1!duntlld~
deo tijd, waarin hij bet bed lDOeIt houdec.
....e1>"'111 het ongeluk met lijn voet en dat
de malaria niet wijken aal, zoo hij niet
voor .u.inateDII drie mumien absolute
rust geniet.

)( gLT BR.1N IC.
Wij bebbeD Y&II de uit.geYel; de fir:

ma Jacq_ ~u 011 00., .. Ihier,
exemplaro&n oDt~en T&II twee POlS in
druk venobelltll1 bllisP"eo uit do pon
mn OlIM gerieróe Zuid - Afrikaans.
'I'Oik!idieliter, Xelt Brink, nl., "De_t ...erwt.omt ...aar li.,fd" komt,"
.. ~ Dieuw1IgieJ'igh~ld," elk
twee bedrijYen. .
"DE HAAT VERSTOMT WH.lt

DE KOMT ....

De DPostdJJ te Worcmu.

b dit bli~1 ~10ll sas
Kaatje en Keetje \ uurv:!ieg, twee rijke
oade ,joDgej1lffrouwoo, ...u 00 en
~r I't!llpelrtie'l'8lik; I.eeDtje
Itnap, de tlviatig.jaJ'i~ nicht van
de tW'I!e oudje&; &-bosUanu., He-
li"S'l"boru. Troriunelman, een arme
bliks)AjlJer .....a ~ig.j8rige )e(.f.
tijd; Leonard Pra&tgntAg. een jougil
advoba.t, die _0 LeentJe verloofd i.;
<'u Sa.anje Pot.loer, de oud" l>edi<>nde
van KAatje NI Kootje. 0., twp" oud-
JM baten mannon "als de IX"'t." en
!lien met heilige "eronh·""rdiging dat
Leeutje met een jorrlo"an op de bei-
der.> dag w maar in d., 5tra"t loopt
on ·ber!ta.afi.en cRllr ...-eht moederlik
voor die "onzedelikheid" oor )wdelldaag.
se juffN'tj.... Zij Zijll verontwaardigd
toon zo """"namen, dllt Leent je van
plan is .!tElt de VOOI"\f"M t ~e jonkman te
trou ....en ; An kOl"An "",delik tot het
lw>sluit om. aLo Leerrtje @Jl trouwon
moest, self een man "oor haar te vin-
do.n, undf"r-; zouden '1."fJ Loontje onter-
ven. T'rommelruan iS bun keus. De
jeng ere een de t."."" oude jongejuffrou-
wen wil hAar oudere sustor voorsnljden
eu Iidh.rijft l'ell b rief ""'" Trommolman
0111 Illi't haar ~ do VT",,",," morgen een

!lv"r rI" .aak te komen heb-
ben. De brief is echter onduidelik
staid. "0 Tr'omrMlma.n denkt Mt
juffrou .... met hem "'jJ trouwen. Hij
den kot aan bet gold en. •• dadelik· ge-
reed. Zijn liefltOU'nde .. oorden eo d&-
den w"kt&n de li"rde op in bet bert
rn n KeetjE-. Juist toen .... el'ka.odér
ombelzen komt KAatje op 't toneel en
de twee oudjes twiste" ~t elk.a.ar .. ie
meeT A8n.pruk bee#t op Trommelman,
Er "'lUi ""hl"r """ mi'~"rstand. Aau
Tromlnelman wordt !l;eaegd, dat ~;jn
toelromst.i~e bruid de jonge Leentje i5
me t .e<'n l)tuidscibat van een paar dui-
£Ond pond. Leentje en Praatgra.ag
komen echter op het toneel en urggen
zelf. nirt door ont .. rving zicb 'l'3n el.
loondor te ~Ilen lat",n ~;d"d. \~oor
l'ell boger lIOIl1 gt"Id II; TroDl.l1U>Jman
bereid een V'9ilI' de tw"" oudjeo; t<l tron.
wen. Hoe g~ hruidSGbot hoe m_
liefde in bet bart ........ Trommelman.
Ret .tUkje is :oeer gf!e,;tig gtll5teld en
M el tBr i ft k is da.arin op &ijn '_t.

"GE..qrR.\FTE NIELW8GfTERIO-
llElD."

De t...."" hoofdfiguren ID dit bUjapel
zijn Ka.MI .....n Brabl en "iin h"eede
"OU.... Dete Un h ....r 0 ieu'lnlgierig-
h"id niet te bo..en 'Komm., eu dood .1-
..... om t. ,.....t8ll te Itomen. _t tooh
tn een grote kut ..an Van Brakel's
o1'erledene vrou", lo, ...aar .....n haar _
do "'eutM .... n een lintje om aijD bal.
dT"~. 80 die MO Allnie -U-, eea
lS-jarige nichtje '!'IInK.ueI's _ie
nouw mOMt. ....orden g~,,",n op baar
2Oot... g..boorted&g. Eindelik krijgt. de
uieu ....sgierige de el_tel in knden _
het uobrel.:en Tan de dag, toea KA""
op 'n morgen _ YTCJeg lIlOMt nit-
p:u.an. Zij onWuit de ltMt el'l is .....r-
baasd over al het mooie erin. Zij haalt 1-:=:"'....--:::--""::-T~~!:"~~!!~i#~~~~ii;:\~~~~~..~~t:...·1<'EOn robte sj4&1 uit, oet om tAl men
hoo 't baar _.t" .. t, "iet ...... ~vrieDdin in
nArhtl{W'L&d ln do deur .toan <flndlrikt
zo bevif[. men .. nd., dat mj bet 1OpOOlr.
... 1 .... n 00 ....nte YTOllW' noli Kuel liet,
dIlt zij voorgoed ..an baar ni..., ....~('l'ig.
heid fPl8nezen is.

...... 0.&-
Op Zond&a:.do .. 3111&enMsart, herinnerde

D•. J. B. Hofmo)'T de gemeente Ar UJJ
dat het 000 vorigen dag Y\.-ertig jaar WIlS

dat hij BIs leeraar in de gemeente werd
mgeT.egenJ. Bijgelegenheidvan het Paasch
feest, met Nachtm aa l, WaUtleer de t.p·
komst gewoolIHjk Ft is, zou men dit in
d=kb&re berinnering brengen. Ds. Hof-
meyr is nu de tweede op de [ijst onser
predikanten naur lengte \'&11 dienst. Wij
verheugen ous aset zijn buisgeain en >liJne
geruecntc OVer bet hperlij" voorrecht hun
ten dool gevallen en danken den 1100r voor
,,·~t Bij un de Kl.'rk in onzen zeer ge·
acht,cu broeder beeft gegeven. Do Heere
schecke hem vernieu wde krachten ill
Zijoen dienst.

r-1Mu1
Tijd"us de avondunullsvicring alhier

"'''I Pasehen i. er tot blijdschap der lfe-
ioovrgea een zoon OUW! gClJu;enlu alhier
KoonleuJ gewurdt1u, afgM:ollucrd om te
gruw arbeideu in M""holl aluud, to Haraoê
u.rn., de ~erw. H. C. Hugo. Eerw. Hugo
hoeft reed. ill Malihollal'Uld gewerkt eli
kcut de tu.l '1lU den iuboorliug van
MlIbhonaland good. Vs. Wood VOIl Wel·
liegton was overgekomen om de ordenings-
Iede vuur zijn h:erlillK tu houden. Zijn
looKpraak OYer Bzecb. 1 : 3 b. u De hand
des Hoeren Wil" daar op hem;' was zeer
duidelijk, leerzaam, en slIcT.1elijk. De band
des Heeren was up Ezechiel oin (I) he,"
in l..uzi1 te nemen, (2) hem te voorzien
vau allo behoeften (3) hem te gebru iken
t", zi iu dienst. Zeer bemoedigeud en
1.r0000tnjk moesten de berinneringen aan
Je ervariugeu vou Ezecbiel, gesctiktelijk
toogt'past door DIl. W 00<1, VOOT den jon·
geu broeder !lugo geweest ziju/~Op
Zaterdag avond spr ..k E~TW. Hugo Je
K~1uecnte toe, Hij 8praJi: Mer Jes. 42 :
:!, 3. 19. vooral o,'er dl! woorden ,. \Vie
iH blinJ dr", Mijn ku~-cht. eli duof gt.:IiJlt
Mijn l>Ode dicn Ik "lOde, ~ "Iij be-
ochonwde dCII knecht ell doo OOde 111 dit
YCNl genoewli rU. J-ezu. Cbrif'tus zolf.
lIij wao doof 1'oor de 10lu;tenl1nen dt'r
\erlell.lial!; ca blind "00' de heerlijkheid
eo ''''r die de wenJd oanbood. NlUlr het
oord",'1 der wereld WrlII Hij dW888. mur
Juil<{ b ieroUJ noemd" God ilcm Zijn Vol·
""" ..kte. Dew "igenHChapp"u mootoo ook
don Zendeling k"Jlmerkell. Wij stellen
lie over~om!<t ....rul DH. Wood en Eerw.
il"gu op hoo1!:eu pr; J8. Het ,.-gs ow!
leenaaru eu lIuttig d...'ZC t .. eo iJverigt:
Z.adeling.vrienden te hooI'C1l en te zien.
VeJ1ICheidenell in deze gel1l~l1te heLben
•..-cl. d" ~rte uitgesprokeu OILi "I.
rbeiden! llll&T het oondingveld Lo gaan.
Ooze Christelijke Vrouweo Vert.eu.iging
werkt Huh ,.oort. Men hud 00!1 bauar
eo ruaakte iets ov~r de .£30. Hct geld wil
de V6l'eenigiug geLruiken voor de op-
leidini> ".n een aml meilJje al" ollder·
WIjzer"". De !leen· z"b'''''''' de \·er.
.eeuiging .

G·,ar/.lt Drunk" ,,, ZUllt~r .. -

De Curatore.u VIlU Lo .. engelioemoo 1n-
rlLhtiug nemen Jc 'frijheHi uw zieL ander-
wanl lot u te '" eudcn, lon einde Jc Olli-
~taudi~hedcn waarin de Df'OIIt<l!J uu ver·
k ..ert dUIdolijk aan u blU()t te leggeu
Zoo,.]. u bekeud .s, heeft de )unj>sw
Synode besJoten dat de Dro.tdij ml blijv'''''
Yoortbe~tl1ao I1Wt dit t .....eeledig dool: I...
t~"te. alM IlldUlltriëeJe School. WQar lie·
hooftige jongelingen uit ODB volk tut dell
str'Jd des levon. bekwaamd kUllltell wor
d"" ; CJl I~. tw«d., a1~ Opleiding. School.
waar jongelingen die DId juist (zooal. te
l'ot...·rbtou) oaar C'6n olldcrwijzers·c..rtdi
caat dingeu. kunnen wordeu opgeleid
?oor elementaire ..:boletl op bet platte.
laud.

Teu eiude nu het ludutrtnëele Departe-
went op goeden voet te bnmgCtl. hebben
de euratomn zicb gewend DaM deu Ruper-
intWldunt vau (JnderwiJ", die flAnvankelijk
(ouder zekere "uorwlUlrdl'n) bulp heloofde
na I J ..li 1\107.maar later "erkl"anle dat
bot geld te Zljn"r beMchikkillg hel hem
oumu,:;euJk maakto OlD tbsa. eenige under,
dtt\tJlljOg hoegenaamd té verl~nell. Dit
...... T,)(Jr de Curatoreo een gn ....tc teleur.
"tellml(, daar Zij meenden "oor dit "oor·
truffeujlr. wurk wettige ."""praak te hebbeu
op hulp uil '. go",.emerutoh hs. \'...n
deo kaot yaII d"n Supermtendent "an
Op\'l.ediul( IIChiJJlt voor""r"t geen "teun
te wllchto,". doch de Curator"" z'Jn uog
hezjg nm lau~ audun' wt!geJJ Je aanspraak.
der Dr""uhJ tot "enn .. VfllJ tJo Hegooring
tIJ bn·ngen

InmiddeJ, •• ecbter, I!loete!l de zaken dur
I uriuhlrng Rteeds worden g'etJrcv6u. Er
aiJ" !log 44 lC{'rliuJreu UIt bet OUtie getal
flvt'rgllblo\ cl' WIJ kUIllIt'lI "T tbHlli'1 (J1et
!laD dt'ukt!fJ nieu" e kk.l Lt.' btell tutdat (lJ

Ulecr zekcrhehl ~tal,t OJlllraut J~ h.le~
konl.t der (unchtmg. ~iu~eu '" I UUR

"iut herV\lpen up de hd"IJg:OoIt.t~JlJlIf.;" cO
llld,-t,la.dlghoid ...·Ilil hell die urlti ill 't l"er·
led,·ne uude~teuDd h~bbt.!n UIU OIJM tha.ns
wek- t....geuloet te KOnn\lI '!

Met OUZc F';naro. Uil l"itaat hl't thalli'! al-
Ju. \'ou den koop""l ...t Vn" £10.00) I.
slechts ..ngo ... er £~.IJOO-...<Iogi ft 'an de
J(811weuth Worcester-i" Ill\lll ion. Op
£ij I)(JO moat ,I.rhalve r"uteu wordt'u iJU'
taaloJ. BoTe[ldien hebbeli wij "ier Ja..,.u
I..ug·t gebruik ..on de Drostdijgeha.d zondcr
iet. te betalPl1. A.n d.>Hogeerillg ,s Ja"r,
yoor thAIl' £IJ,oo ,·e"",huidi~.1 Dit ia.t
0118 lIh't l"C1l LKDlOY. KA.1oI Ouz.e I",:hocftcu
ZIJII JerbaJ.e d,!zU

(I) De !I:lJarlJ<6cn "':lU hl'l l><lrWfloul.
(2) Dc huoolllildelijkc UJth'llYcn.
('I) Dil reote (HW p.' )

BESLUIT ZELVE.
DE GELEGENHEID 18 DAAR, ON-

DFmEl~~D DOORGETUI.
GENIS,

Ga niet op om gesegde - maak niet
staat op wat een ,"",,",deling .agt.
Loos de verzekering ,.an Kaepet.ad _
1_ de bericllten door in_en ?an
Kaapstad g"l,"8Y'9Jl en beriluit ... 1......
Hier is een genl da&r1'Dll. De beer 'r.
R. Purdon "an 8, P~ Straat. Wood_
stock, ut ...elbe&end lO de .MUllieipali_
teit. De Heer Purdon Y lil dietiat bij
Fr8set' en Zonen, Zadelmaken, S,r
Lo ... y Road. Hij rJegt: -"EeD paar ",e-
ken geleden k~ ik een koude op d.
nlere-D die mij veel last guf. D. pij a
...~rd 1'.00 heYig. dat het mij OD_~JjjkW"" recht op te staan, an &aD .1&pen
in den nacht was niet te denbn. In
tlCn da.gen kon ,k niet naar het erk
~.a.n, 't m.-t. "an dit'.o tijd ,.. ik
.u bed. Ik gubruikte Imeel'll61. en an-
dere middelen. maar "oud daar geen
baat bij. Ik WM geraden Doana Rug-
pijn N'eren Pillen te probeeren, bet-
welk ik ook deed. en na een pau dosia.
sen WIIB ir beter, de pijo "'a. niet aoo
org ";leer. I"" hield &a.I1 en gebruikte
d,e pilJ.en wat langer. De pijnen ....r-
dIVenen la.ngwJDerhand, ik koo alapeo
mijn nriue .. as in een behoorlijken to';
stand, en ik" "&li volkomen gene ..en. Ik
!Jeb niet a<U_ ondervonden !lat Doan .•
I~ugpijn Nieren good trijn, maa.r ook
!lOB"> Ma .. g Pillen een ,.oorn.o&nl mid-
dei voor tl"3§O' lever." Doall8 Rugpijn
:\ ieren Pilleu .. erken slechts op de
nieron en blao.j - helpen to 't blood
to filtreeren nemen de urrn".JlUIU on
onzuiverheden weg die deo pijnlijken
rUil: veroorzaken. Zij gen8?.en water.
webt. hartkwanl. hoofdpijo, WDuwoch_
tigheid, sl..npeloosbeid. enz. Zij worden
verkocht door aU. apotbekt\rs en win-
keliers of direkt "nD de Foster-McClol_
lan 00 .• 58, Loop Straat, KaapstaU.
(P.K. Bus lZ'J7) prijs 38. 3d. per
dOOOlJe.

Zijn ell waren alt1jd DE .UTII IN.oIl 'WIIQ4.D:. PrtJ-.
die gvereellkom~ 1ederl1beun; nut'ACIITQUI.U ..
zie oue llheibuck _ell &7. • •• "' ••• '''.IJII.II EI e l.II.1

BESTE GRIIPORTBIRDB lLGBÏIBSB':JllD
, 1 .., , j. ~ ..

oOI( IN' VOOJlRUD
Alle ,soorten OeiuiPorteerd~ en~EoloJdaal Zaad en
Voeding Graan, tegen. 4~ laagate. Markt Prijzen:

i '

J. H. VI8SD.
8c1m_~.i".r.•

Do 1",·rlint,'1ln dio er tban" ZiJD hdulon-
r.t)()v\·r t.iJ kunnen-voor bun ()uderboud.
d,.,.t. ve"'n zijn le LehoeftJg mt..,r dan oou
d.·cI VUU hUll kOlltgcld hij tl' IJreogf"lt, zoo-
d"t I.hwrd,.." ,le IlUuohvudelijkc ultgu.a.I
ui"l "urJt gedekt.

Under deze o"",uwdigbeolf'o vurtrollwlln
d,' Curatoren dat de ..nend~1l diJJ' D'OI'Ihlij
Ioun hulp !lId ,,"uilen vllUloudaD. OlJdeT
dc;, Lc~t!U Gods b.,eft d" luri.:hting reed.
uulUI( wéfk ..erricbl. Haar oud-loorlillgen
...·'Jrden g>lvoud a up het Bultenlandscb"
ZendIng'> cid, in BiDn~lllalld.sch1) Ze"ding,
I:"IDeCulen, oGd"r Je ycr...-bterdell "ar,

DE WAAHDE DER PERZIESK
KROONJUWELEN.-Volgenl een be.
ricbt uit T.beran iB. ua het o..erlijd6n ...an
de ...orige Sjab Tan Perni, "" iDYent.ari.
opgemaakt ... n de edeljfesteenteo, in de
IOCb.lurner aanw.Eig. Bet bleek dat aan
Itoetbare .U!Dan ...oorbanden "al Yoor _
",urde ...an omtrent ~IO,OOO. la de Dode
kroon v.n de Penielle dYDelltie is
robijn ~nt. die de groote beeft "-&II
boeodenti. Dan il er ~D g))I'del,
lettrrlik bezaaid i. met di_aDteo, ....n
...elke de geu.!Uenlika ........ "'" 611ige boa..
derddui_d8ll. poaden Itertillll' bedraa«t-
Een zW&&rd met achede, _lh lutete met
diamanten i. beset. v~Dwoonfig' _
....ude ..aD ongeveer £250,000. Eeu der
merlt ...aardigate voorwerpen in dae ......
umeling is een blok amber un 400 hbo
duim groot, dat - Daar de legende wil-iD
de degen "an Mohammed ait d& bemel i.
komennlln.
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lENMON BEPK1, '
CHE.ISm. ~erkwikbnd 11

1100!II lUll BliDIL,
Photogratlele
Handelaren,

Delicieus III
KAAPSTAD.

Zijn Agenten ...oor de ndgeIaCIe be-
~ en goedgekeurd preparat.iilD:
u.; Boehe'. Maculane. Bn Ge-

, neesmiddel ...oor SPrOeieD-
LanDou', Lemon SaliDe '(Limoea

Zotrt).
La Roche'lI Glycerine en K=-tll ....

kOlDJDer ...oor de Zomer Zon
en Winter Wind.

La Roche'. Bay Rum.
La H.oche'lI Bay Rum en Quiniue.
La Rocbe'. Bay Rum en Bitter

Appel
BArber's Cascara Conlltipatie Ge·

neemniddeL
Berry'lI Gripe Water voor Jonge

Kinjeren.
Lennon's Kall08ine ...oor Likdool'D1I.
Onmiddellik Hoofdpijn Gen_

middeL
:Medicijnen voor Paarden, Groot

Vee en Bnisdieren.

JUIST ONTVANGElf::,_ _, ' "''' ' , _.• ~.JLI_'~'''''

~ DRUK

,.-'I£mEl TIECUllS"
~. "

II 8aJ'I1" Dan.i
:oooa

THEE~ 2fl POftYJlU.
.£ :", '1 ~ !' f'4-.t ls;'

"8&11£1 Je." gk~n.f,..,~
UITGEV&R"

Bestall ngen per post ontvangen
prompte attentie.

tijd .. 11 't leren .... n
stede.n, en nie~ aan Bo,u&lsdl,
HoUanda nn .self komt" ,:]~~~, ~,I=:;~~~~:~~=~~~r~::j
~all brn, die SO redenN~" wordt. .,11·
t!&~ ge1akkilll dagoliu :~ner, ~t,~~I!ie'I .. ::,k,i1!!!1'1t1!ijit&., ....etr!O'''

!!Dat... de ontwikkelil1(ll ...a:á .-
toeneemt. Geen oud.r, die d.

EEN GERIEFLIKE KAMER

E.Burmester - B1I:.,EKJnlT -

EEl UIPETVl. mnaflll
.. '"'"SQUARE·' tit
"ADCORD," uit C-én .tuk •
Karpetten, die aaa beide kan-

ten ~bruikt knnnen worden,
in aJle mAten en kle1ll'8ll.·

Een Wonder va.n Waarde.
2 yardll I 2t yards, .; ,12/9.
2t .. x 3;t 19/e.
3" x 8" 23/9•
3" lt"" 32/6.
40 tt x 4" .2/·.
ol" x6"

/

/

ADDERLEY STRAAT 18,

• • • Kaapstad.

Juwelier,
Horlogemaker,
Gezichtskundige.~e

STunAFO,RD&Co.
BEPJ.1lJaK,~, ;:.. ..

lddlrlll StrW,"1mu.,. ,

t

B:ootrakteur vour de Kaap"" ~
..antJi Spoorwegen eo de Kaap""

Civiele DielUIt.

HBQIGD lOT

ONS I,AND.

N-EGTAR DIJ(BDAG, 1. APJLIL 18OT.
Slh rijf Im IIIIIIIIIS
mlt DYer •• 1,000

lII.stratiIS.
Het A.C.V.V. kongres.-Het derde jnarlilt&e 'k01IP ''fU de

Afrik ....n... Christelike Vrod_1l 'Ver"
sniging.&I'd de afgelopen .......
SWlJ.eniboaoh !Il8houdoD, en eld_ lD
d.er.e 'wW"''' rindt lDen W !aa~
d....1 nn het rapport der ..e.rrioIttlD~
go.n, &L;OOIt bet slnitingt!"oord 'f&ll 41;
D, 8, BOTIU, Bet boompjr, clat d~
jaar gel eden geplant "N'd, hétlft. reed •

(STAAT ALLEEN)

E. BURMESTER,
_ • KAAPSTAD •••

(ii,6-e
~1IIIta ".... I. 1II1d ltnlal

...00•

• ,.... .. Lert-ttM, ~. ~ .
.I....... ZJtWer ...... .u.

Noteer ./uM. /ut AdTU :
4. MULLER .ZO"&".
~t Itnat 11'7.(PMft. II")

-------_.---- -----
Opvolger van wijlen de heer

P.M. Ross.oU.

L. J. ORWFF. Bezichtkundiga,
"8£1ll1 SlWT 11I,IllA"TlD.

1£ 06E1WOUElIUTIS IEU" •..--..... ~ ......-...
,
WORCESTER.
£6,300, &950, £450

8ec()(lt"d op Eer.te Verbwd op Plaata-
Dorpe EigdDdomwen van printe geld·
leo ...... , WAT BETREn

KE!1NISGEVING .. ,- ,/

F. B. Jl"ARRIMGTO".
ACCOCNTAN'r, ~I.",KELAAK,

&1."'ooU lUi F.!!l.lJ1ClliLi AQUIT,

poatbn. 45, WORCESTER.
Vel'fl"beideue Itleinc ilQm'Jlbn dienstig

om voor;leschoUln te worden op hYp"theell.
p!tr.au. ea Dor p. Eigeu<iolllwen te koop, KWALITEIT O!iDERW1Jz&a (Gee.) ge'Orll.3fl;d... "

de AI Scbool te Hopefield.

.. 'V:BI:'KOPl~G(PnbIJttkel ....n do pl',av
Bl.adUll, betf-r be'ke.nd al. "S ,el

Gedacht," gelagM in de Afdeling R,e I.

~.'_ de jfTeI1_ n.n Victoria We"L
~__',.,I"op W~, lh)lei, 1901.

T,INDX-B8 Ife"l"aagd door de I\ ..,,!J'"
G~tI! Bpoorwegen, ,.or I.. ,

.... ! 'opétIeD VAD bot-hta:lleljetl op de z,.:"'p"'"
8t;ee.1l- IIJlOOI'wepjn.
~&al;

A.~,
, ...... ;n
,4.1 wonill!

.w~o.

GEVRAAGD
ONDERW1JZER(ES) voor AS

School in het dietrikt Bredaadorp,
Na.pier semeente. _Moet gecertifi.
ceerd zijn met kenDl8 van Holl&nds
a.lII vereiste. Sa1&ris £ 10() p,L
met vrije woning. Werk te be-
ginnen Julie e,k. Applibtiea
...ÓÓr 13 111ei.

A. B. CILLIERS, V.D.lL

Na.pi8J', 11 April U07.

EN
werd lIta&Dde v~D ";'. __ .d;,
,De JedeA .....n bd komitee, ~ 1.. ~Ilci!~oi,*,"'~

,aORD werd, plie ..... 'O'~ ~
dl ~ftfIIderiDl, 'dje~be~d
..ooi- )leden n.,!Diddág, 1. .;itleetelct tot
Do. detdag, UlU 4 lIor n.lIhI eo ...el In d.
Hagenoten Zaal, KoningiD' Vlctoria.etrut:

Voer H~ uit de LoBgpijp ,,_m
Wooda' (}Me

t'epel1llllD' Genl _'dMI,WAARDB.
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AlJer~
Haar-Versterker

K1I1lB&RLD.
sooveet wa."\yd,
lang. ,.",,")erig.
dik baar te bebben;
pebt, glad. glinster-
end haar. En dat soort
ftII bAar kunt gij hebben,
.. g;J ....m,

ALI gij wenscht, dat uw baar
de W1ll'IDe, rijke kleur ,16- jengd terug-
hijgt, -.al Ayer', n .....-Versterker •
.. ker Tolêoening gOTen.
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WEGGELOPEN
VAN de plaats Theefont.ein,

Distrikt Darling, omtrent een
maand geleden.-Een Zwarte
Merrie met een donker bruine
Merrie Veulen, Ouderdom om-
trent 6 jaar.-Een doffe Kol
voor kop en klein ",itte ,&chter-

Toet.

~O;
.WPI'-II.

»->

-~~'..,' ----
.,. '1iltlzig..

. _ -_ _..
~

J. A. LOUBSER,
Theefontein,

Darling.I
I,

I
I KENNISGEVING

GESTOLEN of Weggelopen
van de plaats 8preeuwfontein,
behorende aan de heer Stephanu8
Fourie., in het distrikt L&inglburg,
in de maand Februarie 190T,-Een
Merrie met -veulen.
...pe Merrie is 7 jaar end, rood-
achimmel gekleurd, 1<l handen hoog,
met een teken van "0" aan de
linker heup.

Het Vsulen Ïl! ook rood-schimmel
~eurd, met een kol. en blee op 't
hoofd, drie witpoten (twee achier
en een voor) en omtrent 6 maanden
oud.

Enigeen die informatie ge-ven
kan aan de ondergetekende UI er
goed voor beleeed worden.

J. H.. JOUBERT,
AUemorgenMontein,

Moatagu,
of

ARCHIBALD WJALLACE,
Hoofd K.onatable,

lfOlltaiL
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Dr.t,..... ... tullappQ
fan deSandt de Inners & Co.

B&Purr.
_ Fabrikanten ,an

SchriJfbehoeften .Ut..,.... l!gem. Drutbn
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J)BI(PBB8, )lOOD ct ItRIGE.

18 .AIIriL;-~ Zoutri'rier,
CaiedGD, In'" bAy ... "'-
reD. .

U A~. ,.-bij ViD.adorJf
Y"'ellw..~. ~
LOKBABD " DB KLERK. hellall,Dt,;

U April. "" Dro.&dy, Tal~h, ........ .
G. P. VAN ZIJL,

10April.!... lloatarll. 'fUtgOllCl. hallrudi
eOll.

PAGAN A VARKO'nU. '
lf ApIil._'_"'" Weet,....tc-l
. J. W. J(OOR~, 'J&., .00. ,
U~~ Krul Slatiotl, ,;_O•.

EJUOI A IlABKO'l"l'u.
16 ADril.- 'Piaat. .. !leldlerbelra,

boeeb. 1eY__ oo.deliiD-\-1
ree4IChaP.

PAULD, OLUlU.

J. T. B-A8S0N.
nurt.nYilW,4 April 1907.

.~

BENODIGD
EEN Gecertificeerde Onderwij-

voorde PrinteBoeren School
te Kleinfontein, afdeling Humans-
dorp.

~r.DÏ8 van Holl~ds, Enj?els en
MUSIek wordt vereut.. Salaris £6u
per)aar met mj logies. Al'pb-
btiea te wonlfm geronden \UlD de
heer T. L. WAIT, KLemflJnteio.
P.K,_Hanby, voor 30 April 190ï,
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