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ZULLEN opg~de tk)lUlliIJeQ.
. Bokken publiek vet'koc:btl

den aan KLAPMUTS u.....~.....IIOP•

.D. .LLIlIU.III.Q

Paarl, 7 Dec. 1887.
J 8. MARAIS cf Co., Ali ......

DE "EQUITABU· " '
IMtsGh,~ppij.·ván !L6ve~sverze~ering

• I

VAN DE VEREENIGDE STATEN.
_.. I

Tijdelijke xa.D~ren: A,dderleY8trut, Jt..,P8tad
(TE(l;ENO~R DE fKOOPMANSBEUR8)~

£1&,731,348; 0 0
12,344,707 0 0
3,386,641 0 0

. Baten' (1 Januarij 1887)
'Lasten, 4 percent basis'
S~plus, 4 percent basis

,BET Surplus is gegroQd op de ~servátieve' verond~lling dat de
. . (B8leg~n maar 4 per cent ~te zullen opleveren. Veronderstel-

lende dat zij 4i percent zullen opleveren ~edraagt het .£!.274t86?: .
Dit SUrplus is grooter dan va~: eenige andere Maat80h4ppl) m de

wereld. ~,
Totaal Inkomen
Inkomen van Premiën
Uitstaande, Assurantie

;

ALOEMEEN:j5
en _~~e~k8JT'er.

PUBLIEK ~ VERKOOPING .
VANX~

ASTGOED.
": ". -<-' <ÓÓ;

,£4,317,908 0 0
3,331,342 0 0
85,7871312 0 0

'-- "

BANI(IEHS:
STANDARD BANK :vAN ZUID AFRIKA.

llunici:paal' Kantoor,
Wd.Iin;ton, 8
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1I0VENGEMELóE~B NU
• , I!" en de llouquetsti'aat,
gE'ileverd tegen de laagste ......".......,
~e'800rt van Pluimvee, en
ellerbeste Boort zal zijn. I

op den Hoek van' de Bt. Jans-
Beeste- en Bchapenvleesch eal wordt-n
Bestelliegen worden ~enomen voor
kunnen er op reken~n dat dit van de

B.'GREEFF.
Hoek van de St. Ja~s- en de Bouquets'Faat.

Jlag,fiChtrnt.
, Vj\.N ;

ARNOLDUS PMmEVIS,
GEi-ïORVEN 14:' AU(;t;STUs 1884.

(Bij lid doorle;;e,~, :ijllrr 'Iage/atm
8chhjtnj., ) ,,

Hij had er een hlU't wel 100 edel en fain;
Maar deugde niet voor de ;'ereld.

Den vriend was hij '1riendj meer in waarpeid
d~. schijn; . j :

Maar hij deu~e nle~ voor de wereld.
Zijn 1\(:11'1 mn siel was te hoqg en te fijn,
Zijn zin ~Cverheven, 0'" mepsch'lijk te zijn ;_

Hij Jeugde niet voorlde w~reld.
I :

Wel had bij der men8C~en ~ieerdheid geproefd;
Doch deugde niet voOr de wereld.

Zich wel !? het keur:'lijf deri wereld geschroefd'
Maar hiJ deugde Diet voor :,de wereld.

Te veel WIl8 zijn zoeken' geri<l"t naar omhoog ;
Het eeuwige slechts trok beneden zijD oog :_

Hij deugde niet voor de w~reld. .

Wel trnd hij het stl'ijdperk vólmoedig hier in ;
)Iaar deugde niet voor de wereld.

Zijn arm zonk er machtloos van 't eerste begin;
Want hij deugde nietivoor de wereld.

Hij m01'kte des mensdhdom~ verdrukking CD
smart, !

En tOl'8ie sijn In.ten opt't willige bart;-
)(aar deugde niet voor de "ereld. . ,

Zijn woord klonk zoo ern~tig, ;ermanend en droef:
mj deugde niet voor de we~ld. '

net leed om de zonde QClIf jong hem de groef;
Want hij deugde niet,voor de wereld.

Wel droe.15.hij van 't Giodsb~d al meerder het
bliJk, ';

Doch werd meer en meer ook den Dlell!lch on-
gelijk;- . .,

Hij deugde niet voor de wezeld.

~at .l.ang lijn g~dacht'nl8 in I~ening blijv' !
HIJ deugde DIet voor de we£illd.

Zijn voorbeeld er menig, tot nadenken drijv',
AI deugde hij niet voor de wereld.:

Ginch straalt er zijn aanlicht verheven en schoon;
Zijn droefheid van siel vond (én krone tot loon _

Maar deugde niet ,oo~ de .tereld. '

Zeg, Broeder, die 't strijdperk zoo spoedig' ver-
,liet, "
Gij deugdet niet voor ~e wlIJ'eld !

Zeg, rouwt U h~t I~ven ~nn ~art en verd:.:iet,
Ál dengdet GIJ Ulet vdor de .."ereld !

En wij, wien Uw heelt'nl. voof oogen nog zween,
En lUchtende reilen D_ Jt Oord, waar Gij loon

Zeg, deugen wij wél vbor de wereld 1 '
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