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Nu Gereed!

Unie i~es-, en Studie-Bibliotheek.
UITGAVE VAN DE

" HET WESTEN"·DRUKKERIJ,
Po.tbus toe, POTCHIIFnIlOOM.

VRAAG UW BOEKHANDELAAR:
GESELLIGE HALF UURTJIES, d@1U'J. G. EDge1a 1/3
OORL(l(iS E~ A~DERE GEDICHTEN, door Oud-Pres. Reit. 3/3
DONKF:R JOHANNE.:lBURG, door J. Lub .3f3
J.:E:'iVOUDIGE MEN8E, door J. Lub J/3 eD 313
AFHIK.\A~SE VERHALE door J. G. EDgela J/3
VERSE VA~ POTGIETERS TREK, door Totia. .: IJ'
OP ST. BELE~A, door Jozef J. Kahn tcl.
UNIE KA~TATE, door Jan. F. E. Celliers ... lIJ

TER PERSE;
SEWE DlïWELS E.!'l WAT HULLE GEDOEN HET, door OU0-

.J an (Geill., verbeterde Uitgave).
SI~T-S"IKOLAA8-AVOND van De Gen..tet, met lftleidiDg eb

Aantekeningen van J; Kamp. 'prijs, 1/3. '

ELKE WIJNBOER BEHOORT EEN
WIJNPERS TE BEZITTEN!

tZu de Opiniu Nft tIOOf1IQCIm.Ae BOWft iK OILU 1l~).
Ww de beste te kopellT 811 VOlGT'., Hugenoot I I

Umd.1 zijn Pu.a M bfttte milder kwe.d. zija I
" IIijn ~In- cUlt ea ftIJ ltullijD.

IijD]lIateD _lied eD...., siJn. _
sijn )giID_ .u.m fIn1'edq sijD lID herbal .. bUDbeaelliDpD.j{Ïj ..._ n. aeId verkrijg\.

" Voigt DO ea ClaD m.laat.te terbeterillpD op IIija beIoet.lIUI BIU"Opa......~ .
. " lij aD_ me& __ Mate _k uiro .Mt ....n:... s

&/triif mn KataJogtu .,. Priizna. Buulliijtijdl Mi

W YO IGT -INGENIEU. EN KOPIIR 'ABRI EK,
• ; HUGENOOT.
oe .... plaats ..... D.iatliltefitela's, MlChintrle;en ·R., ......-----------------------~----------------

HET HISTORIES.E ALBUM
DER

.rNED. GER.KERK,.
IN ZUID-AFRIKA.

No. II,
somenet weet, "
1. No"ember, 1910•.

r "a"YA"rT.~)Da DEGEIIC"I~Da"l. YA". .

1. De Zebding der Kerk (Bin:Qenland
en Buitenland).

2. Haar Filantropiese Ondernemingen
en

3. Opv~ Instituten.
QellluatNefd met all. """ ..Ja POfVetten enlohlfdeflJen
(mee, dan 300 In .. ngl), dl. .. Ulng 1Mb.n op deu

ond pen. ,

FRAAI GlIDRUKT. PRACHTIG a.BONDIIN.

EenUitmuntend Boek als een Geschenk,,
zowel .. n ouden ... longen.

PRI.... 5/-, paR POST. lSI9.

v.... ljg.,... van .U. .oeIlveftcope ...
Uitgeven: CA" TIMU aPIIRKT, UAptTAD. .....

KOOPJES IN MEUBELEN.

. . ,, . ,
'. 1 1 J ~ ~':':_,.,Uttê" ",

,L, '_ "t,'l-r" • ." .. _. 1 If- to.
. . _.... ,.

-; ~•. !~t
~' ,.C;ubscriptie slechts 8/- per

jaar, Postgeld ingesloten
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DOOD.UICHTEN.
Schoolraad J

THEE RIVIER IR.ESCaOOL.KOK.-OftriedeD de 6de N~-
.... , 1910, oue teélerbeaPnde .Maria
DOMht. .MArgaretha Kok, geboreD
Joc.te, in de óUderdom nA 62 jarem,
11 __ fill 11 dapa. .
Zij em.g haar ~ Tan 11 dagen

Jllet geduld, ..... bIJ haar volle kennia
en wadtiende op de H__.

Het. is eeD _te droppel in het bit-
ter lijden voor ou haar verliEs $e II&-
treuren. Wij bed&nkea de twee dok-
ters en al de Yriendtlb voor hulp fill
bijriUld verleend gedurende haAl" lil"
den.

Uit naam van de bedroefde echtge-
~.

GEV.6.AAGD voor boveDge-
DOemdeSchool een Gecertificeerde

J. A. KOK,
en kindereo.

J. P. KOK,
JOHANNA KOK,
M..UUA KOK.

VOOlL de Ned ••OenI.:~te: le W.,rItlIlaIlDbedeD
W~. e.a.n. £eO per jaar; ..n-
_mW8Il, te MgiUea 1 .JaG-, ~"11.
Ap~ k~ wordea ÏIIA' ..... 1rd1
tot op IJD.emher, 1910, bij de CJDCJer.
ptebDde, die pned .. _dent iJl..
formatie te yvaeh.u ...

11.1._.44.,......
1

•
HARTM.L"-"N.-Overleden op de

4de ·Nov., 1910, ~~n teergeliefde echt-
gftloot, Hendrik Magiel Banmaan, in
de ouderdom VUl 51 jaar 8 maanden
7 daJtell.

Hi~ is de Beer, HIJ doet wai goed ja
in Z~e oogea."

Bedroefde echtgenote,
stiSA."fNA O. HARTMA..'Ij:'i,

Oeb. Ylln Tondec. Schoolraad,

PhiladelTJbia,
15 Nov., 1910.

. ~eeercle.' ()Odl... iiJeJ~4IIi.1
voor de .,Ie'IOraig P.

b BDgels, Hollaada, H9&1ek.·.almes ury. £60 per jaar me' trije'
iDlroDÏDg. Wedr ....... h... te
• .._.__ iD Jao1W'Ïe. Doe ~~~,_ .......... _~ ....~*~~~~
tot de 3lateDeeember, ... XoJid41'1
ftD Getuipehrifteo, bij de .

APPLIKATIES worden hier· W. P. GU!dy, Eagle', oral&-
mede gevraagd voor cle betrekking P. K. Mo,h .. h 8 Ford, .Bárkfr Ocp'-
van Principaa'l (dame) voor de '
A3 Bchcol, Bakoven, Riebeek
Weet.

'l' GEVRAAGD voor OoveDge- Salaris £72 p¥ jUl': I
noemde School, welke gelegen ÏI in KennÏl .VaD HoU.DM eD

de Oliphantsririer Vallei, omBtreeks vere~ TonW Sol-fa eD N....ld._rJ[.

1 mijl van ModderfODtei1J,eD om- 1teauÏl ,'t'IUl Muiek eeu Ult.lau'f0811:
Itreeb 10 mijlen VaD Eendekuil beveliDg. :
Station, in het distrikt Clanwilliam, Werbaamheclea ti beginDeQ
een ten volle gekwalificeerde 'oIllDlItanl8. 1911.
Onderwijaeree met grondige keuÏI AppUbties de ODclerpt.ekeDde
van EligeIl, Hollanda eD Musiek. te bereikeD Diet later daD de 8a&e
Salaris £50 per jUl', met vrije koet Desember aaolfaaDd.. Barkly oost,
t'Jl iDwooing~ __1 be I!_ M. C. DIPPENAAR, • lJ Nov., 1910.Naaldwer .. zw een aan veUlig , ::BakOVeD,
zijn. Riebeek W ...

Werkaaamhedeo &an te vaogeD
met het begin vao het Jaouarie,
1911, kwartul.
Applikaties, -.ergezeld ftD Certi-

Skaten en GetuigschrifteD, moeteD
geadresseerd worden aan de weled.
heer C. P. de Leeuw, Boontjearirier,
P.K. ModderfonteiD, en Ioullendoor
hem ontvaDgen worden tot de 15de
Deeember, 1910.

P. ALBS. BRAND,
Sekretaris.

•.,...........
~,
i
11

P. ALBS. BRAND, .
Sekretaris.

&:hoolraad Kantoor,
Clanwilliam,

5 November, 1910. - , ,
LOUW.-De Beer heeft o~ de I2de

derM door de dood tot Zich genomen
het pandt je aan QIllI geleend v~r
alecht. vijftien maanden. ons All.DJe
ÏI verbt.;..d naar de Hemel en speel
nu lOOt de ander kindertjes mee op de
atraten van goud tot. de eer van haar
God au OIlM God.

De bedroefde ouden.
M. J. LOL'W JR.,
A. T. LOUW,

geb. Loubeee.

Bakoven A3 ~OOL
Clanwilliam.~choolraad,

lidddJpost Pri,ata Plaatachool.

ALLERLEI.

RLJTUIGEN TE KooP.·- Kaa.-
Kanen, 8pid«B, Buggiea, lichte Af-
levering!! Wagen, Trolliea, Tuigen,
_.~Bij de Veodutie Maz-kt VaD

John 1larcua, Burgstraat SO, Kaap-
ataa.

LOGIES.
Mevr. NIEHAUS heeft een

Logie!huis geopend te Strandstraat
No. 86, Kaapstad.

De ligging UI .llercentraalst iDde
.&ad, en besoekers kunnen Yer-
_erd lijn van alle gerief.

Zindelikheid wordt gewaarborgd.
Tenueo vanaf 5/- P,6rdag.

11'lrtllZlPllj.IIIdII', ,;
'. I

GIllI18Tm:OIZB.D ~ ..."
aG per! _lUll eD, vrij..... TIW

&wn1N'klJ'OO'rl A3. P.P. ~«JQ). ~, ~.
onder wil'ser 'of Olldel~wiiSerea..1 Applibat ID_ tIekWUIa __ .ba W
voor ODderwijser £ BoUaiadl CIII"'ijI te ..... '~ •

jaar; voor ODdenrijaena ~ iWork!' PliCbIIa ~ begin ..
• be _, ••.• JI& .J.. 1illrievabatie. »pe .....

p.J.; moet "086- lIIJD ID ., ol. yóiir 10 ~, 191O,)o. de
gewODe vMhn te ODclenrijMD. SekM&riI, ' Schoolrud. ~., ;
Kea6ia VaD Ensele en HoJlaDda .' '.
vereist.

(b) Aleisteote. &lw .
Waan'IUl .£30 voor logies alpat.
Kenm ftD HolJaoda en .Eagell
vereist. Kemris 't'&D Huiek
(PiaDOforte) eeu aabeYelins .. '
Applikatiee, vergeseld 't'&D, KopieëD
't'&D Getuip:hrifteo, moeten de
oDdergetekeude bereiba YÓÓr of op
15 Desember, uostaande.

DieD8teo te worden a&Dvaard bij
begin Jaouarie Kw.ri .. 1. '

Oci"c.lcHtal A3. Oaderwijser
Onderwi~lerea. SaJaria £100, pet
jaAr. Lóp. verkrijgbur "geD ,
£30 per jUl'. XenDia 't'&D .Ellpll --~------::--:-;:.....,_
eD HoUanda vereist. )h.siek S.AVD.hn." '(f ... ool....... . Pnblieh. __ .:.
(Piaoof~r;te) een uobeveliD,. Ap- . ~I ~uUl6 ,OW 'GU. tot cl.llde O-"",I'to..
plikatiee,; ;ergeselcl ftD KOpieëD !' ,

:hto:=~hrifteD, ~ wordeo 1"""lz,,~.II•••
D. J. VAN TONDER,

Sec. A3 School,
OckerteltraaJ,

Ladismith,
Voor of op 15 Desember, 1910.
Diensten te: worden aanvaard ~t
begin Januarie Kwartaal.

Zorg"liet Af'tMSCMo'l. ODderwij-
seres, Sataria £78 p.j. KennÏB
van Hollanda eD EngeJa vereist.
MUliek een aanbeveliDg. Applika-
ties, vergezeld vao Kopietin .,ao
Getuigachriften, te wordeD
un de oDdergeteiteDde vóór of op
15 Desember, aaostaande.

I.J. MARAIS,
Sekretaria.

Ir

SchooJraa~ Kimberley.
--.--

BENODIGD
VOOR de Private Boereseheel te
Spitskop, twee uur van K.imberley,
een gecertificeerde Onderwijzeres.
Hollands vereist. Muziek (Tonic
&I-f&) een aanbeveling.

SalariB £60 per jaar en vrij
logies.

Applikaties, met K.opieën van
'Getuigschriftf'ln van goed gedrag,
beklraamheid,ondervinding en ouder-
dom, 1forden ingewacht tot op 28
November ek.

Werkzaam beden te beginnen in
Jao1l&rie, 19U.

JOHN REES,
Sekretaris,

Schoolraad Kantoor,
Clanwilliam,

5 November, 1910.

StelDsburg . School~.lt~=~:j~~.~~:tl
1 • ;

IUnlluru"Mli •.:·,
l~tdMlr4.<

.Clanwilliam.Schoolraad,
LEIPOLDTVILLE A3.SCHOOL. -GEVRA.AGD voor bovenge-

noemde School eeo gecertificeerde
Onder"ij ler( es), die be~ Ma&riku-
l&tie Cettithut besit, IIlpt
~ondige hDnie ftD Holland_,
Engel., Tekeoen en Piano.
SaI.rÏl £100 per jaar lODder

enigeextns
)loe' eu Inwoning 1rU'DlleDver-

k.re«en worden tegen £24 per j••r.
WerkU&lllhedell le aaonardeD

met hM begin vao het J .Duaril!,
1911, kwartul
Applib&i., vergezeld ftD Cer-

I ifika&en ea Getuill'scbli&en,
moeten gesdrellleerd worden UD
OL P. A. M. BrUi\. LeipoJdbille,
Clanwilliam, eo lulleD door hem
on&Y&ngen worden tot de 15de
Deeember, 1910.

. P. ALBS. BRANO;
SekreWi ••

Kimberley,
8 November, 1910.

Da I .Paarlse ' Scboolraa~~,:.
GEVRAAG.D

BAIOYER SCHOOLRAAD. (EUBOPJISJil DAltE) ~
£60. per NUJUDl ea 'Rij Josiw,. YCIiDI'
P.P. 8Ghool Bon ..... J ...... ~
burg. Moet beJnr...m w_ Klavit.r-
ondertrijt te pr8ll UD. tw. _..,...
BoliaD.dI oDlll.Ïlb&&r. J'IiC.hta te begin.
D.8Il Da JauuarMvak&n~ Doe ......
_It op of .VÓÓI' '10 ne.-JIer, 1910,
de Seluetaria. Schoolraad, ~
POIItbua 20. . .

____,...-
lORCESTER AfDEUI

SCHOOliA~D•.

BENODIGD
EE~ gecertificeerde Onderwij-

serel! voor de Boejesmausvlei P. P.
School. Hollands en Muziek vereist.

Werklaam beden te be~nnen met
bet April Kwartaal, 1911. Salaris
.£45 per jaar, met vrije koat en ------ _

iDA°;'::~iiee. tezamen met Kopieën CALYINIA SCHOOLRAAD.
VaDCertifikaten en Getuigschriften,
sullen eetvangen worden door de BEN 0 DIG D
ODdergeiekende tot 31 Desember,
1911.

R. v. D. M. EUVRARD,
Sekretaris.

Schoolraad Kantoor,
CiaDwilliam,

5 Noyember, UlO.

-.--...
BENODIGDBOOJI4lcN4l ANrI4!&laool.-Gecer-

N.B.-Applikanten moeten mel- .. " ••.
tificeerde Oederwijseree, Salaris den voor welke van de posteD sij EEN ~rtifioeerde ~~
.£80 p.a. eo vrij logies. applikatie doeD eD of .ij. bereid voor •de A3 ~hooI, te 8WtiJD.

Z«1wp A3 §Claool.-Gecertifi. zijn enig vao de andere &aD te Salans £80 per J&&r.
ceerde Onderwij~er. Salaris £80 nemeD iDdien aangesteld. Welltuamheden te wonlea &&D-

, , p.a. en vrij logies; , , vaard bij hei begm "D-W YOIpade
OIIiIliIl'S-lrUU IISUtltl, n,.uhli1 Armt &Iool.-Gecer- 6ecertififtAerde Aaident kwa~l. • . .

tificeerde Onderwijler of Onderwij- ~:. .'. Applibtif" v~rgese~ vaa
'1II1ersdtrp. zeres. Salarill £80 p.a. eD nij Onderwijzer Benodigd dtifik~tedneD-~gschriftead .' _.LI.

logies. oor e, ouaergeten e IDgewllC.lH
eI . P B &1- -z- Voor de Maraisburg AJ School wordeD tot. op de 30. deser.
noUentoCwug • • ,_,. vanaf Januarie, 1911, Inr~l.

~rtifieeerde On~er~jzeres. Bala- Houtwerk en TekenkDDSt. (N.S.)
~ .£60 p... eo vnJ logtes. vereiat. Sol-fa eD HolJ&Dds aan-

TOftUlbolCAlr6U: P. B. &1&001.- beveliDgeo. . P.K. Stettyr1, .
Gecertificeerde Onderwijlerea. sala- sálatia £150 per jaar. ' Worcester Diat.,
ris £60 p.a. en vrij logies. Applibtiea, meldende cntderdom lJ Nov., 1910.
Bekwaamheid om Piano Muziek te en ooderviDdiDg, m. ceriitib&éo
onderwijzen vereist.. ftD bekwaamheid, ptuipchdftaa

La-nqftnttei" P. B. &1&001.- el1 medieee gesondheick eeriiJibai,
Gecertificeerde Onderwijzer;es. Sala- gerieM te wordeD vóór 26 No~m-
ris £60 p.a. eo' vrij logies. ber, aan
Bekwaamheid om Hollands, Engell DE SEKRETARIS, ~
en Piaoo Musiek te onderwijzeo AJ,Schoolkommiuie, DE O.hiDia A.H .... ~
vereist. .' Karaiab1U'g;~Lit. Beperkt. vraagt oen el"t'U'eD IS.im."'é I....------- __ ....-;;,.

IJNfD'flUia P. B. &hool.-Ge- APPLIlT A TIES als WinkeJjafnonw en Beetierdena B' 'EN' OniGD'
certiliceerde Onderwijz.,res. Salaris AA VaD •zijD Daioea' ~~. '_', .' ,. .
£60 P'" eu vrij logies. Bekwaam- WORDEN hiermede Balans t8 ~r 1DaaDd. .Appnam.. G.=CJtB1~[ClIIlIlD.

• '0.:__ M_' '_L d mdt refenatt8lll, eD venneJcUallP....held om .-uwo. USl_ te OD 8r- voor eeD .....-'I.Il.de dame om .I_...!_.JJ'- dit'
.. be elin --.;...., on_en_UI' te wor eD PlODd8ll,J;,W.,w It:OIIabm•• 1hm1, d;iemlteJjfJ'"lsen een aan v g. betnlkkiD, op zich te MilleD 't'11D cl d telt cl ...
. Blot",,,,,, P. B .. ~Mol.-Gece: !IATRONE ~ b~t Heisjes T~uia, =.,~°K::~ .:: BoUaods Vef..
tificeerde On~~rW1l.zeree. Salarll lJITKqMST, ,ID verbaod JDet eist,. Koet eo ibwooiDg 't'erkrijg""
.£55 P'" eD ml lOgIes. de PubUeite &hool te Ermelo, tegen £4 per 1DUDd. " .' . 1l.J~~et

&vengenoemde betrekkingen te Salaris £18 per kwariul. :. I'
worden aanvaard .. oaf Januarie, Applibti .. met geceriifieeerde F. LAURBNQ.E,
1911. Applihti.... tezameo me' KopieëD 't'&D Ge*uil(llCbrifteo.. JDOe- • 8ekretaria,.
Kopieën van Getuigachriftfln, eol., ten de ooderaef;ekeOde bereiken ,óó, 0alviDia,
lullen door de ODAiergeiekendede 15de Desember, 1910. Alle 7 Nov" 1910.
ontvangen wordeD tot de 28ste iDformat.ie te bekomeD bij de onder- .~. , _
D~'lll~r, l!llO. ~t.ekende. D:I 'hW Zoranoo{~

FltANK LOt'W, Bekwf.&IP.~~'~. handwerken zal

l
' a es =-. ....... ~

Sekretaria een aanbeveJmg 11ln. . .:' , . ~ __ "' ..... _
Schoolraad Kantoor,' C. R. LOUW. ZWARTE~"'aELf' r.::'''::::

Call'inm, .Ermelo. SCII£"Hl'~" ..-
29 Okt4ber, 1910. 2 Novem~r, 1910. J , ~'r::::'.. ~'

,. ~.

Hanover,
31 Okiober, 1910.

'llliei Oqderwijeres Beqodigd 'GEVRAAGD.
" . ,

"'- liere trelt ti
...... ptH.

IN verband met bovengenoemde
echool.

De geslaagde applikante ontvangt
al de MllIÏekgeldeo en vrij logies
iD de Meisjes Kostinrichting.

De Schaal van Muaiekgelden
moet door de Sehoolkommiaaie
wordeD goedgekeurd, en de ge-
slaagde applikante moet behuipaaam
sijn iu het oplicbt houden over de
meisjes.

WerbaamhedeD te': beginnen in
Juuuie, 1911. .

Applfkatiea te worden ingezon-
de.n op of vóór 23 Nov., 1910, narr

DE PRINCIPAAL.

J. P. H. STOFBERG.
Voonj&ter.

GEVRAAGD
leD IrJlreD l1Dtegutm1lr

~ " .' .:

GEVRAAGD
EEN Geceriifioeerde Onderwij-
Iler8S voor de P.B. School, Kalkfon-
tein. MOliek vereist. Salaris £70.
Logies .£20. .

Plichten f te ,aanvaarden na de
Januarie vahntie, 1911.

Applikaiies, met Gt'tuigschriften
eD Kopieën van Certifiltaten, de
ondergetekE'nd", te hf'rt'iken nie!
bter dan Je 2;j~ie D"srlll!.er, 1911).

A. P. THEROX,
Sekretaris.

Scht>olr..ad, Beanfort West,
-! November, 1910.
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Uitputting, Zea~w..;.()verapaaaing "
Hoofdpija~

Over de gehele wereld zijD grote menigtea VaD toehoorden met geestdrift
vervul: en tot ontroering gebracht CJOOC de zeldzame venoigiag vaa grote
per>o.Xlnhkeschoonheid ea groot taleat welke iD zo grote mate bezetlm wordt
door Men. Brown-Potter. Te samen met de onvergelijkelike bei(onng
van haar vrouwelike staat bezit deze beroemde toaeeJst*dstereea natuur-
hke (eaardheid welke zo zij 't wil zich steeds regelt naar al de luimen en
tw:s:ochten van de menselike DatuW'. Als eea gevolg bieO'aD veroorzaakt
de ,,··rkellke volmaaktheid eD geestiDlpanning'vaa haar werk zullr een
cnpu'nng, dat bet alleen aan PhosleriDe mogelik is baar iD staat te stellen
de C:T.':e gemoeds·overspanning te verduren. .

H el beste voorbehoed middel tegen lusteloosheid, hoofdpijn ell zenuw'-
a t:',,;held, zegt deze beroemde dame, is PbosferiDe en de opmerkelike.
wII,hracb~ Vil Mevr. Brown-Potter is eea bewijs ervan dat dit beroemd
,er<erkend'lft QPwekkend middel iedere man eD vrouw iD staat stelt zich
rowel lichamelik als geestelik op te WekkeD..

Volkomen Verhinderd.
Me,.". Brown·Potter !clIrijft :-"111 beD lIOWel verbaaacl als tIm'edeD over de uitmaa-
.. nde resultaten die ii door bet ,ebraik ftD l'IWéeriae ftRl1IpIl heb. Gedurende mija
~bel. loopbaan ben ii aimmer i:a stu.!,_t eaic OPWUblId tDDieI middel te windea
dal even nattig en aangeDUID is, of dat _ spoedic boofpipa de pwolgee ftD grote
~1O"enpanhing verdrijft. VOOIt:~ wier I~ beu _ Miai.IIJ peft om
de a.andoenmgen van de IlarUters die zij voontel18a beViJ te ~. ja Pbosferioe
meerdan ""D "eten. bet is _ noodaablikheid. daar het de uitpattiJlf - overspuD1ag
no bun gestel verminderd _ baD &eallw-kncllt herDieuwt. Na eie __ ienisIeD ftD
een lange eD yervelende reis ol ftD bet aPeIan ¥UI een biaOIIder ..... VaD de b:Kbten
~en~ rol. loals • Madam 1:.' waa_ de' spieren elap .lip ea de __ YIUl bet
gebeie lIchaam trillen en bouen. t-ta.at er geen beter kncbt~d middel dan
een dos .. Phosferine. 111 g~oel mij ~ twijfel veel oppnekter.ers Iever1lS1~
na bel gebruik van Pbosierioe .. ik bes ftD oordeel dat de oafellbare. _Wa,hp
agenscha;opeD "an dit middel de crootat mqcelib bekeAdheid verdi_. Iadiea U
rers bn zrjn dat mijn pel"SOOlllii. waarderiu, enau noc verhoogt, dan is het 't feit dat
."Jn moeder steeds uitmaatende gezoadbeid leaotell heeft eD voUlomen bevrijd is
~ble.en 1'&0inSueDU en neoral&ie (&eIlllw-pij_) lIIIdert zij er mede becOllDe1l is om
Pbo.feriae te gebruiken." -April 7, IglO. . •

PHOSFERINE
Het Beate Van alle Tonl_ Middelen

....................... yOCll' '

teauw.Ultpattiq Ileollte lpijnatuIJIC Iaa- laaaUek .
y ... Il•• Un IeLluai .......... ("';r:l~ 11apel....... Boot4plJa
.aehwOOIheld Yroe&*IJdI,. uu ~ \ B,. ... 1e
.oo4enebap-Zw&kie •• arUI. (Zeuwoaia&eldaC) Pij. la de ... BeupJldit
Henea YU'IIloeldb4id A...aIa ~ Ul&J1d*laC
enalle .ac.slaldheden 41e bel .. ftI. sUil YILIl eeJl ftI'SWaIda&oMtaM ftIl bet uauw·restel

Bet Geneesmiddel VaD KoDlDgen
nOIfVIM Is C-JeVenS op K.OUbIkliII B.vel.

A&ll d. lonJDtJfko PaIDllla I B Jt.. taata ftII_SDUJe
HK. d. g'!Z.MD vaD BnalaD4 •. lt. Kon!acla ".a.we .. ft .uslaD4I.. d. Kon!nl' vu SIIIUI.)e ft.KIl. GrocKB~ GIP "aD &u1aa4
Z •. d. Konlnl' v~ Ifrt nl&D4 I JI.It·H. tie GrGe' ~ ftIl a-D
H •• de Konm.tn van lI DIa I De Kebertllt. familie ftD CldIIa

... 4e .-. Koninklike "&mm. .. .l4el1k _ Wenl4.
"--11 ..... _ ..·6. \'elluij,baar iD .UeapotekeD._ De lIIjDa........

bce,-eelheid wan de tilt.... .

. '." i .,,-

18 maaD®n j. bar-
. met. d. rott.iilg. .
:ENA~G.

Jolwinela 8ti.lPh-Ul, pld.eu~ ....
beider, pJ..itk ~ilchuldig op d.ritt i ....n.-
IdachteD, w .. ~ 'hij- btiiehiddigd :_nt .
hft plan te hebben gehad, QIl dieDt.al
en &aorandiDg •. Er werd beweeN ..
dat. hij op 1· Oktober had inpbNken
iD de WinUl "iur"liiuo Boberman, al-
~. haadelir.ar. Vt!!der· _rd 'be"
Weenl, dat beklaagde een .politiedie-
naar, Nel puamd, bad iangerarid
dool' hem _t een mea la de hand te
.teken.

Er WIll'tlD véncheicJene ~ "D-
1tlacltt.an tegen. beklaagde, die drie
jaar. ha.nJe pad 1UeëtC.
EEN SLAOHT()FFEB VAN DE OM-

STANDIGHEDEN_
Alfred George .Arnold, eu~

klerk,. wonende te Kaa~ta4, Rleitte
lICbuldill op een aanklacht van dtefate1
door muldel Yan valee voorgevena,
doch, 110 pleittlp hij, onder "ilront.
achuIdigende. ~ndigheden.

Adv. Lauadown zei, da~ beklaagde,
terwijl hij te BermanWl was,. een
ohllque voor £J.i gaf aan eet, ~m8l19
handelaar, Ca~l Tbeodore Kooig .p.
naamd, bewereude dat. bij in orde wail_
en dat er pld pp de baDk Wall OUl hem
uit te betalen! Koning ka_rde de
Cheque in. .QeJdaaade·""u· te" Ber-
JDaDU8 alge~n be.end ale .dr. Af-.
nold. De ~ o~.rZoeht de
toestand en ~1ftetkte, at..bekt.agdo
in het geheet ~ banbekeainl had.

Er waren in bet geheel yler ..roege-
re uroordelin~n VAn diofatal tegen
Arnold. '

Beklaagde zei, dat hij het alacli~
offer' van de omsta.ndigheden "18 ge-
wa.t. Nadat hij uit de .genogenia
te M_lbaai :vrijgelaten wu, kreeg
hij een betrekkiDg, die hij negen
.... nden behiekl. Bij kreeg .ijn ont-
alag zonder enige reden en op een
vraag aan sijn pail'OOD, 118i deR bam,
dat de politie verklaard bad, dat hij
in de gev.~ -bad ger.eteJ1.. ln-
dien de politie niet JIl) gebudeld had,
sou hij goetradlt -Ubben 'Op eetlik~
wijze een'_'u te malt.e11. -Bij ...
hierin geela&g4, totdat h('t. hem on-
moJtelik gemaakt .. erd om in. 'zijn be-
trekking te blijv.D. De behoefte UIl
aeId en ook ómd&t hij wat gedronken
liad _gella de: daad del' politie, deden
hel!l de cluiqne aaabieden.
Reehtel' Seat)e _,' dat dit en _

Ianeholielle a¥k waa, maar uit
de ondertekening 'nUl de ébilque bleek
niet, dat beklugds dr&abu .... , tOeD
hij bem el'On~l' sette. .'

~ij kreeg 6
1
maanden hwd&-pad.

ZIJN VROUW GF..8J.AGEN.
Adam Jack, .gekleurde arbeider, wo-

nende te Dur~anviJle, 'distrikt Wood·
stock, pleitte olblChuldig op een
klacht van aanranding met het plan
om ernat~ li~~e1ik ~ aan te
doen, gepleegd Z1JDde op z9._n vrouw
op 3 Oktober, Hij stemde tOO zijn
vrouw te hebben geslagen eo. pleitte
schuldig op ,alleen gewone aanranding.

Dv pleidooi werd niet door de kroon
aa~n,

rfa setwg&verhoor kreeg hij drie
maandea· hank pad.

DIEFSTAL Llli EE..'II BOTEL.
Frank Salie, '-'CID 8un·edere, wonende

te Diepriv ier , pleitte schuldig op een
aanklacht van op 15 Oktober iDg&-
.broken te hebben iu Culley's privaat
hotel.
Bij kreeg 18 maanden harde pad.

EEN MAN:MET EEN ZWEEP ei:&-
SLAGEN.

DMniel Martin, een J'onge gelclenrde
arbeider, pleitte schul ig op een aan-
k.lacht eeD man, Cbaa. Miarole ge-
naamd, met een EWeep gl!8lagen te
hebben.

De dader kreeg één jaar harde pad.
MOEDER EN DOCHTERS VEROOR-

DEELD.
Delia RoIlUlJl, Lena MiliaI' ('111Wait>

Millar, allen gekleurde vrouwen, de
'wee laatsten de dochtel'll van eerst-
genoemde, stonY- terecht Toor in-
braak in een hOtel in het Woodatock
distrikt en het .telen van een paar
achoenen, een bloDse, vier paar kou-
eën, één kam, één brood, _ hoeveel-
heid vruch_, een kiatjil, ~ bevat-
tende, een rok en een broche.

Lena en Boeie. Mill&l' kre~n ieder
twee jaar eo Delia Roman, de moeder,
één ja.r harde pad.

1Il-mber.-OaIedOD,,,. "&ock.fair,
: over de .,COO _iao IIChapea.
i P. J~BÓsMAN EN ZOÓN.

18 ~oYember.-8telJeabolcb, woaohafl
I de Dorpetr ... ", .

. ~,.gl .....:....,.. .........n _. . .... ... .10.
, ..e•. rwÉéDI hOogM. ... onWamgen' i ... &1.
..... DERDI ho,glte ... al ontwangen, d
.,"~t YllRpE ~f)Og'" al ontwan.... 1 ,.. &2
30 ~PHJ.en· van &t aan volg....d. 'ftó08~ ....... n .&30.

. TOTAAL ' .' .' ••• ... i~.. ,..&&0 p. maand.

1&1l1_.u!lI.d. _·Tan·a. *"....... het ..... - .._
_~Iwd, en uj \OeI_ ~, het recht 'fOUl" ~

de.~~

.éjn preoit¥ W ..'.=.-==:~

. '
F. 'WIIBDIlVLLD,
• VOl,
H.Duu(Ovu.V ... Nmuu)

.' GesameIdib.~.
pud, l' BoY,.1910.

.. e.·

lit

-. 08RIPR0IIElIIIo 1tRElD8UOlU( ftlllJB.
IEII£ liE .oor .. lOI8.. CIM

ftIl 0.... war

HI8Itlllllarkludbll_.
VoorWeen&iD ~~-

•vkocbt iD 't jur 1876, .. 1Iija' ..aop
pudeweg ..,... ....... tea ipijte kompetitie
_ MmMk...... &OWat bij , ...... bek.de._
~cWe middel iD cJ....w .....- ..

,.. bel- _ bont,,·doeni..,..

• ,.' • >-
EEN MERKWAAR-'
DIGE BEVRIJDING •
DE GESCHIEDEN" VAN

EEN MEI&.IE.
.Mejuffrou... Johanna Briak, Yaa$>125.

Bwtengrach~ Straat, Kaapstad, geef~ \Hl"
leer iDteressante verhaal. die ... n korten
~d geleden m. haar .Ieven eD vooruit·
ztchten gobeun. h""rt. .. Voor de lantale
drie jaren." ""mijrt. zij.- "heeft i~
optelhare smarten i>.I~tlc"l vnn .,.,ne zieke
boortlpijn ea duizelighpitl " IIIQrgens,,te
r..m~n mei tii,Jehjk~ pijnen en onf!t',p~~ld.
heden eiken pur w.wkl!ll. Ik h#b ~eelt
!IoOO.rt('nvau ,p",fN ijt'(.·n ).:,t!fJ:·ul~I"·I! WHU8~.
,un door dokte.... ,·oor~elM.bre"lm en ook
lUIder~ w .... van geugU ","deft dat :&ij de
kwalea wara,ee ik gq,l.a!fi was' ~enellHQ
zouden, maar zonder dat ik _nge "er-
Iichling verkreeg, indien er iet. WaB daa
i. het; dat ik ""heeD erger te w~<Hn. Ik
lloorde omtrent relun~ Pillen. en kT'tlell
en bottel eo ik moe' beljjd~ dllt Da
lDijne voorlge ondervindit.g ik maar weiui!;
vertrouw in hun .telde dat zij mij ·70lIden
pti_n of eenig goed doen. .\J&a!' lot
mijne _rbeu:ting Wa" hun..whlerkin; ver.
l)uend en ik geHJeld..-"'liJ au eft! a('dM'
pe_u. Dil maand be .......n ..I ",i:l1"
pijnen eD moeilijltb(',!en Inij " ..~I"t",1 eli
IInjo eeUUII' i. bono Hnijl ",b .•tal ii:
~ kon gehoopt hebl~o. Ik zal iell.........
vertellt'.O ommm .1',looa l'iII.o, "0 .il. Id1rÏDJII!I'ln
ba ~ danlcl_, 1&"110'" din om flet
~ tt"t .ii R"n ",il rbo" ...."Iw'll.
. De btYrijdi:ng' ftJI ~ejailrolrw lhinl
._ hate "Iu'OOi_ toestand \:.an ~MOnd-
~d na drie ja"'" lang pIOOn te n.bbeu
... Ieeltta ~n" nnder .... hoftd ..,d ..r, _all
radikale gen_illrn t.f!~ gehl'11,bt .loOT
Fehmll l'iJlen voor 't' Vrw"pli\k~ Ce
aIaeh' lite _ OQ,,';I"'" middAIl zijn.oor e.... },()c>fdpijn. sl«hte qi~ .... ~.I'
ing, dll;,eli"heid, apeJt..n Uil ~..rlllllll ...r.lg.
oplt ..hl,....~,.".,;4.'. hllrtlrlllPpmg. lIIf'ltn\\"l( jl.
'igl\4!id, pijnen in .de rllg PO !l1~}ID,.,.....
~g&l\u!(Il'l1 Nl ·~w~h'" waArn~1I m.... )" ..Il
tltJU"'en 1te."o'>Rlijk· """" Hi.lpa ..
\'f.r'k,,,~t.l. d<,.n· alk. HJ)lJtbeekert .eft

.nnke.li.." ot di.....kt \'Ilo ,te .F..h"". 'P,illM I:=~;ï
Co., 24. St. G~'. StraAt, :Kaap~'a<)"
lP K . RIL~ 73l1. tf.1tI'!l &. 3d: fl!el' btttel
ol 6 hi,U ..I. vuor 1&. ''t?lIa'''f!' i~'
Kt>I"ui... a)WUl' het priÏ$ ~ Od. r
j~ ~., { l><l11e!it , .... ,. rt, ..'flj,,1 bell\htin!l
injte1iloten. f' - I .

raID IJl ,,~ JlUftunl..-
'Il6. .. .,.- UI-,. ..........- ..........a.. IIaII,~

KOPmumft-

"'"" ...
WATELlE a:al EI VlOUWIIRoelT TI wm.

-- II, DA.T ONO --

Ingelegde en Gezouten Vis,.



........... " .
( a.-t :-M'erY_ swakheid, -
mia, hoofdp~, noawelib lIWakt.e filloqerepldheid, nr_ ftIl eetI.-,
_.. lID g.eft _ goede plaat.klear
UIl rJJe, die u pbra.ikeD...............
aen-t: -Rugpijn. ramatiek, ...... IItot,!! vu de Nieren. iDflamatie ..u

de , gra ..eel, leadepijn, 1lCÏam.' till
aDe ariDaire kwalen.

...... &.;-rT ........
Gene.t :-V entopping. galachtig.

beid, hoofdpijD. .Iechte lIPija..ertering,
,paittea, al_te adem, iDgewaJlda kw..-,...
. prija :-11. 6d. per doo. (met. aegel-
be1uting, 11. 8d. per dooe ol C.W.O.
116d. per d_). '
Vraa, a. handelaar erYoor. lID in

dien giJ niet inataat si~. l'e plaatMlik
te Nrmjgea, echrijf un ona direkt
(imluitende bet. R61d) en .. ij sullen ....
per ommega.nde J>oSTVRIJ u-ndea.
Volledige direlrtiee om elke dOOL

REVIV,- IIEDICIJN IAATSCHAPPIJ,
Burptnat No. I, KaapNd.

Dept. L.

Jaarlikse Vergadering,
DA.EI CHRISTELIK TEHUII.

YreedesUaat, DUij BopeMat,
laapstad.

YIIJDlG, t3 10YIIBII,
T.' uur.

ZIJN EDEL!!: SIR JAMES
BOBB.INlfES ZAL DI VOO&-
ZITTBR8TOBL BIKLBOEH.

DE ED. F. 8. MALAN en REV·
RUGH BOBS, M.A., sullen d... er-
gadering t088preken.

Het vnag en de lin.neiele 8taat
_111ID "oorgelegd worden en het
Komitee ..oor het lopende jaar ge.
koaen.
Lu harielik. uiinodiging wordt

uitpreikt .. II allen, die belug 8teJJell
ja weldadigheida werken.

G. W. JOHNSTON,
SPINSTRAAT..
ADDE.L~YIT.AAT 50.

• KAAPSTAD.

OPGIlBICBT 1880.

Bet beste Jlquijn VOOl'

1I1Il1I1 lIlAIIalLo,
IIUIITAWIIIID MIlIOl,..
ouDinm KUP' LUIDt.--=
DRILL HALL.

rEITOOISTELLllG
~f -1 .';JJU IN DB

"SCHONE KUNSTEN.

russIlI! BKlLDqOOWlUlISf,

Open.dageli~ 9.30 v.m tot 6 n.lD.

Toegang 1f-.

H~T

White House Hotel,
IT.ANDIT~AAT 84,

KAAPSTAD.

Omdai, .Ihoe ..el iD 1Iet,.ldei1l 'lW'

kocht, tegen billike prij_, Sijll k" ...
liteit. &ilea ie .. at. de .Uerkieekewi,-
.. bn nrlangeo.,

DRINK

DELICIEUSE

NECTAR
TEE,

Omdat hij de· &!lergoedkoopate iee ill
de handel ia. HuiBmoeQien :lullen be-
vinden, efa. "Nectar" juin BOveelop-
I_ert &11 vel1lChaft en een veel betere
drank i. du men verkrijgt vu de
DUBBELE HOEVEELHEID gewooe
tee.

11.'11 Iii stilt zlJt
DRINK

DELICIEUSE

NECTAR
TEE,

Omdat gij het .o1Ft!J bevredigeod ala
opbou..end .ali vinden .

II_II III ZIlt Zilt :

DRINK

DELICIEUSE

NECTAR
TEE,

Die gezondheicI.-gevende en verster-
k_de eigoellllChappen bea'ii.

beroemde Hotel Joor Besoekers
'ID ~d platteland.-Dit Hotel.] dat op drie minuten

.&tand vaD het Spoorweg Station
gelegen iB, is g~heel en al hernieuwd
eD vemerd gewordeD, en is tans
onder mellw bestier. Eersteklas
• cuisine • eD alle moderne gerieflik-
bedeD.

Afdelingsraad, Suthorland.

SLUllE. YAI HOOFDWEG.
- "Kl!INN1B W'Oi'di hiermede ..... ,

~JUtig sektie lli:J Tall W.60
Tall 1889, dat het het il
na de AfdeIiupud, OIID .pptikUie te
mabD _ het uiinardigeo na _
Pft'Jdemetie, ~ dat de BeIt-
.. Tall de ~ Boafd.
.... ......, !leë put tie V"Ulbkail, WMr
.. ~teiIl ... ~ DUr de
0... Cr-lijD, UI ophoudee te lIÏjD
- ~ _ al CIaama alleen _
PabJiIb .. aijD.

.&Be ,__, die .... de .,_...
.wde aPPJibtie _ tie ob~
...... hillllMde ftnOIIlM !nm __
_ .-utelik t. tie ctiat.t bij de _
iliaS hire..... ... 1.- du de aw.
.. _ laD1IIIrie; 19l1.

:I. W. B. .III:I:BING,.........

BENODIGD

lit tmt t II liet I' "UI
III III Zilt,

NECTAR
TEE

J. na. bet gJOOtate -nut "OOI' a, 0_

dM W la MD

IDEAAL MENGSEL
... n GOEDE KWALITEIT

811 UlTSTEXENDE WAARDE!

-
KENNISGEVING

met bektik.kiog W de

"IECTII " IIIE· MEIEII
. TEEl IAML ,

NECTAR TEACO.~ - ..

lIWei '8811 eind •
ter'fAMD. De b!,lIIUlr.eu,
gal"ajk.··ftOkten ~
t.eiieu ~ de twee i' 1arI~1ál .. t...
mas niet ..-- vu 8811 "~IDCi_ ..1
... nation.aal _~.". 't J. '
pel rechi 811 _inedti hou<It. 't I
GeJijk. rechiea v~ beide kleo .....
tekeot acmder ellis. tWQftil 0:.. ~,
dat , bij de. t.oe1átiq :tot

publie_ dieui kllliUi
vu beide landlItalen wOrd!
v~reiat. Dat dit.de· betekeála ,raD
an. 187 is lID de duidelike· bedlDeI!ilDIfI
vu de Nat., ~a ..euti. ..... blijkt
an. 146, wetke luidt: "Amb~raa,Iu.
iD dienn VaD·euige kolonit tea il,idt
...n de towt-n:OIuÏDg' VaD· de ti.
wordeD niet OJl~n uit boot. ~..
hun oobekeildheict met de euge~ of
, hollandse taal." In dese bepe.liiD&,
! w .. rdoor de eentaligeIdie in hei verleden in diensi
~.peciaal worden beechennd, ligt
. aIoten, dat "_r eie toekOlDllt
Van beide ~ voor,
tot de lltaatedien.t '1IIOet "orden, .
&iet. Dit is so klaar ala de dae
dese poaitie bo m_ niet op.... tIII.
"Btar" e.. alle kl"uP' _. r&a:Il~

heidlwOOl'lltulders JDcigeJl _ 0118 •

krompen naeehateN" aoe.n
&8 willen, !"ij ~n eD kun_
uden dan op het, fonda_t

bou.en, .... "aD kl.ueule 131 'tJ~~"I•• 'de ~n_ la. : 1rV ~~. _~.,_ ~!~~all~8S
niet. yerder uii cw"" 40f

BAUIlA.N .....o..Iedee .. JU.nIW, voer sal DOg veel pII...... _
P..-h. Boek,op de 1... cleslrL!:: Oppoaitie ..erpt d- 9i __
pUefde cIocb_, IbrpNtba. _"..."",
Flat_ a...... la ...... 67 jaar. Volbraad.' .Nu la
Te_ - ik mija duk plicht vu aIlea,

UIl de beer ea IDI"'. O. Loaa.. , .Aa,,;.1heidal.a...;--I 1lQ~~
UIl Dr. Nub en de familie .. ._.._ -
VOla' hu hulp .. WupWHo" dit land wm.,a ""M~;era,

J.8. BAUJUB. doch vutberwllrlt
Op~ie"~ .
altijd de ...... I.MIi,.,
t.ee b'_' .~~ _'de
i_ ~ ....." ~ duide-., .....~_
lik....,.,..... '

, '..•le •• ,

vooa

GRAMOPHONES

SCHRIJF DJ/.DE N.rz>rr ..... ".

LIJS7

Juist Gepubliceerd.

DIRTER _81 ZO_EI,
ldd8l'lQaUlUU8, WlI'ID.

/. ,

, .
L~.·I.~,-_ ..
." __ 111__

•

DooD ••• ICNT.

DONDERDAG, 17 NOVEMBER, 1910.

De Unioniaten--ao vertelt ODe M
"Cape Argus" -hebt:.n iD hUIl ".QJQoo

cue" ooJaoga de gehele poaitMt na~
ender.. ija in de Vrij.taai ov,",,,,
«1 ..,rok_ «1 ala .... olc Y" ,m
dêtiberatieën sal kolonel Otéw. op
Donderdag, U de_, de motie voar-
atell8ll, .... rvan hij r-.da ,,.,1e4tao
)I..Ddag kennia heeft 8"PVIIIII. 0,
gezamenlike ...ijaheid vu de ~
heeft het volgande voorstel j,~:
Dat volgem de opinie "'Il CJ~ Buil

de ..oorzieningen van de Oranje Vrij-
staat Onderwijswetten i. ~ •
met de begi_Ien van vrijheid _ ..-an
gelijkheid ..ao kanaen netrpletd ill
de Zuid-Afrika Wet, 1909, .~~ ..
zodanige voorzieningen de ~~eren
d...ing<>nom onder .. i:ja te onl"angen
door het medium van beide EnC. 811

Hollands, illbreuk IIlJl.keJlop de reeh-
ten van ouden, onbillik werk~ te-
genover sekere gedeelten van de OD-

derwijzerataf, het onmogelik m.ken
om een voldoend aantal bekw.me 011-

oorwijzen te verkrijgen, leideJl tot.
het verscherpen van rUllOverdelillgea.
en ematig leteel toebNngen aan het
onderwijs van het. land.
Dit ja dan de iDdirekte aanval, ...eI-

ke de UnioDÏ&ten gaan doen op eeD

nn de hoekstenen VAn de Konstitu-
tie, de" Taalklauaule. Wij ~en, dat
hun keuse niet gelukkig kan "9rdell
beechou.. d, "ant het Uni.pa.rlemeot
kali. sich niet inlaten, binnen 5 jaar
.ltan& niet, met het lager onderwijl
in de vier Provincieëll. In de Kon-
stitutie wordt Mer duidelik lleerge-
Jesd. (.rt. 85(iii», dat de provinciale
adminiatntïe. pdureade ete ....
" ..ijf jaar en daarna totdai hei par-
lement andere bepaalt" beheer hebben
OYer legt!!" ondenrija.. De pro ..i~e
raad is be..oegct ordonnaotiee te ms-
• rakende Jager ondenrije. I.ager
OIldenrija i. dus apeeiaal voor 'n tijd-
perk ..u 5 jaar lIii de haDden "an
hei parlement lID de Ullie-repriJIg IJ&"
1lOJIIeD. Noch regering.~ par'"
ment. heeft de macht de ODderw~
tea ftIl _ dIr proviDciea to. V."lIIICIi .. '

!'eD. De ~ rad8II Innl.n
dat dQen, ·niemaad andere. De ......
riD« kan de provinciale taad ~
ren, dwiDgea lliet.. Wat de prona.
eiale l'IIIid.eak doei· -' .
W Jager ·olldelwi.ie. ait de
edltkilt moet· _ bij de IoJtati1~t'1

bePMl8 -- .~Jibaan de proria-
CiaJe admialatraiie. 1rCldeG ai ...
Jr.ud voor Jager oadenrija. De op-
poaiiie heeft CtG. _ t&echtle keue p-
d..aa om de ~ onder.i,jIrnt-
__ aw .. nbopÏllf,lpun$ YOGI' de mijd
tegen gelijke' recht8u ._ ëte "fee
IaDdatalen 811 de twee nationaliteit.
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Wij kun~ 011& gQed. VOOreteIiea
welke aJ"gtimenteo aangevoerd zullen
wordea. U.·... aal n~ beperkt
sijn tot lie ~ iD de
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tie n. ~eid.ftIl de
Wea, 'plijb"pl. nMd
a de .~~._ ,t~~.~
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~ ,J"" J. Ja. " L·.I.fah.,
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.,.. .. V~ op YOOnItel van de
~ ..,." ~ ...bIL t;}4I
,~ van ftkQ~ .. ,~: .....
~rd. ,... .~. nu 11 pul!iieke
YNantieclapn· in i't jul' ,-V., DJ.
l'fieu~ Góëae Vrijdag, pw-
..... da&.~.v~
dat ~ Kei), unie4ag (31 Kei),
~ (del __ Kaazada&
in A.IJ&IJttua), d. ~ Maandae in
Oktober, Diogaanadag (l6de n.e.-:'
Mr), ~ lID tteede Kenfdat..-.
Daar.iI .Ilee. Il~=..aarom ~

V~heeIt . ~.
j.. nt.g niet te vi• ...,. op S J1IIlie. ..
ewdtlll te Y't'J81vabotiedapo .ïjn·,,-
neil _ Jleel kort tïtJa~ lJet
voo..w 1'aD d. re~· ... eawt •
Koninp1'el'jaardag te yiereo _ea
lIlet Vietoriadag op lUO Mei, wl om-
cl.i 1IU!Il. V"ldori.i4ag ~op lIiChSeIl 1ri1CIe
latee ataan en er PIl "Uantiedag
w.. tuuen 31 Mei· en de eereie M__
dae iD Oktober bet.IOOt JneIli wijlellk
de eerete MNIIdag iD .Augu&tna een.
publieke vakalltiedal te maken en
~iapYe.-jaarda~ d&n tIe"riven. ~
dit '-'liii is er met.. eneerbied~.
Bei ... _1 jammer,: dat JCOrd.... et-
jaafdq onge_ lt miLandeJiDa de sde
Jueie··pYierd wordt,' "III', ZaJd...AJii.lt·'I1~lI'ooftlppon
ka Woont toch .IJII __ ua .~ Kroon
om,. dae .1 te ecu1clen1n"_ feeae-
lik da pboorte VUl ~ja ..,1'IIt tie p-
dta\-. Bet JlRI~t deed goed 0lIlcs. kerbtike feeetdagen ala publieke
~i:iedapn te· behouden. DU
~ Vrijdag eD Bel¥l .... rt.IIC
di.cb, bij V~ ,en :Unie44g
len. ua .. nié verhelpen. De ..
troEtu ~ behoort DU voldoe-DiD, te...,._ .
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