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Morgen AFond,

r- [-L~'_ Y ( A LYONS.
T ' .:;d ::, }:l'sl,rokcn! Plaatsen 5s~,

I" '., I ,,,;lt rij :!~.Dtllrt'n open te
~ 'I , :. I I t-111Ll:Il to ~ uur. Plan
l,i.J LI.\fd EH. "

VAN )rEN l '

Publiek Huis
EN ANDERl '

Verki~8lijk Va~e E.gen.
dom, .Meubel., ena.

In den Boedel van wijlen den heer
MICRA.EL FL.ui~GA.N. :

Op Dingsdag, den 29sten a.s.,
, TE 11 UUll '

DENOndergeteekendtl ilvanivoor-
nemen, om per Publieke; Ven-

dutie, Zonder Reeerve te verk®peD,
het Kostbare V88!~ Jligendoin tot
dezen Boedel' behoérende, H~t be.
staat in :

1. Het goed bekende :Huis eh Erf
bekend als ,. Het Rose Hotel,'! N9.
16, Rosestraat, Zij bevat goede
Buffetkamer. Vier Blaapka~ers,
Keuken, Achterplaats, ens. ,

2. Een Klein Huisje met twee
Kamers, grenzende al\h bovenge-
noemde. "

3. Twee Huizen in de Houtetraat,
boven de Rosestraat, No. 66 an 69
met drie Kamers elk.

4. Een Dubbel Verdieping JIuis
No &3, in de Waalstr&lit, bevatten-
de zes Kamers, Keuken, ' enz. '

5. Een Dubbel Verdieping Huis,
.No. 8, in de Jearystraat, bevattende
vijf Kamers, Keuken en andere ge-
makken.

o. Een Dubbel Verdieping Ruis,
No. 173, in de Langemarktstraat,
Qevuttendc vijf Kamers, Keuken,
Áchterplaats, enz. , " ,

7. hen Huis, No. 3, onder Leijen
Dak, met twee Kamers, boven ~ de
Hanoverstraat (Men1.ttplein.) :

Ve attentie van voomemende
koopers wordt gevestigd op de: snel
toenemende Wliarde van Vaste .Eigen-
dom in deze voorspoedige buurten,

Het 0' Rose Bote},". draagt, de
naam van een goed bestuurd Ituis,
en heeft bijna het geheel van i den
handel van deze uitgebreide eli dik
bevolkte buurt.

Ve Plekken zijn volledig e~ in
elk respekt geschikt VOOl' een It'otel,
zoo dat de kooper tot geene additie-
neele onkosten behoeft, gebra~ te
worden, om de Bezigheid ~t te
voeren.

'lerzelfder tijd zal het ge-.vone
assortiment Huisraad" Ame~ble-
ment, Toonbank en B~etrak(llen,
Kantien voorraad van Wijnen,:enz.
verkocht worden.

G. W. STEIJTLEB,'
Executeur Datief.

Kamer Gebollwen, " Kar~pleiÁ.
KaapN<\. ~l April 1890.

H. JONES & Co., Afslag~rs.

DE KOLONIALE
Brandewijn <Maat·

schappij
(BEP .I:£.RKT.)

~ :~

en w~oh ,Y00I1;
v 1_~r.1"An· benadeelt d•. '

Dfltlllurllijk~~D~igroei Wol _ 'nr :.

Zoutpansberg P~lmietfon-
u in (j. 14 14aats.chappij.

---- i

E}:\E o£\ lgtmcene 1Vergadering
I uti A anc Cf UH,uders zal gehou ..

r i
(; t L II' Ilkil te n Aan tpre van den
S,tr:'~,Ill~,te }'rttoriai op VON.
111:.1.V;\0, 1G .MEI A_'NSr.

,11>1. EL~ DR4.CIlT,"
Beeretaris.

l'P: li;, ~:;April ISPO.
i
i -

JLALlL ESBU _ky
Executeurskamer._,
ID t!'D JI:EGhl;ttn Bo{hel van FRE-
r'b'~. AIIIREUIT t<ADI~, Sr., sedert
i 1 \ l rluk lj. ' " 1

}

LE (IL dt'rgl'lei·k.c'ilde ~'cncheidt'De
;,;:i../uf'hil OlJt\'llll:.:.fn hcLbendc

eIr.IP Lt den koop yt;~ de Plaats
"(',r, ,;watt-r," lux-It ~tructie ont-

, nlD;.: en Id n Verbandhcudera om ge-
ze~Jl' I'luuts I~l:r )11It lleke veiling
aan lt' l.i-deu, err za] zu1ks geschie-
den tI, 111~G8U.d.G, ~\) APRIL
AA~ .r. 's Hl(,rmiddugr ten 12 uur
op Je Stoep vau bdvengemelde
Kamer. I

D. W.E1II~AR,
$ceretaris.

lla:IJH',ll,n, lG Aprill$\JU.
- 1

Dl' hel'n'il J. 'V. ~OORltLES,
Jr, & Cu., Afsltgers_

Ill,UEhE \'ERl\b()rl~G
YA!' KOSTBAli!I

!

\\ ijl plaats, "aptwerk,
E~Z" .ENt.,

TE FRANSCBaOEK.
--- !

DE lllilergttct'kenJe, zal op
MAANDAG, 2$ AP.RIL,

pubh- k doe n Hl ktJopenJ
HalL v r uclu bare PhH~t8 genaamd

il L Mutte," g-Iegen [te Franseh-
hoek, III de AIJteling v~n de .Paarl,
Let,i" IJ t wd circa BU,OOP Wijnstok-
ken lit i cu aantul Vr~chtboomen.
De 1'1"at,; is voorzien ~a.D loopend
water UI suede Veeweide. De Ge-
LOUWllJ Ll staande in equ gerieflijk
lrouDLui.~) Kelder, Btal] en Bedien.
de \t:ltrtkhll zijn in [een goeden
stuat \,>Ii reparatie. I

LUSS.K GOEDE$N:
, ï btuhaten, van 61 Leggers, 8
('t~tku'I)t:[J, 5 Leggers.] I AzijDvat,
1 \\ IJIIJ'UO,P niet toebehooren, ~
JJLILIlt II iJIl8kttels, Kralnen, Trech-
lel-. M,lI,dLIl, Graven, Jjikken, enz.,

. 1.K,:~,br .up \ ccren, ~ Schotsche
Kar tI' \ celen, 1 Paárdenwngen,
~'t""r ~l'hter- en 1Mar Voortui-
gUl, :; .h<upaurden, en Iwat verder
zal \IL'IUUI aallgeboden~

w.a. U. J. JcDUBERT.
bJI ,ci.Lut'k, Il April ~890.

J, s. JJARAJS q Co., tdfalager3.
I

OP

Vrijdag,2 Mei 1890,
TE VILLIERSDORP, ;

EEN

Jaa,./iJ,"cAe .A/gemeens Vergadetiing.

DE Eerste Jaarlijbch., Alge~eene
Vergadering van Aandee~ou-

dera in bovengenoemde Maat~hap-
pi i zal gehouden worden ~ de
8TADBZi1.A.L, te WORCE8't'EB,
op WOENSDAG, 7 MEI AA~8T.,
del morgens te~ hall -elf urtb ten
einde' van Directeuren; rapport te
ontvangen "an de zaken der :Maat-
schappij opgemaakt tot' 31 1tlaart
1890, drie Directeuren te kiezen in
de plaats van de Wel-Ed. hee~n J.
D. HuGO, M. S. B.l880N; en A. ~. DE

W liL, en twee "'uditeuren 10 de, '.
Plaats van de heeren TIELÉIIAlf JH IC O..U.Il.il P""*,, .I.rMfIM.,,1ii

diQ bi T\lllkoom __ '_:um.
Roos ~n J: Fe"~~ i IJ.u"tUl ~ "
be~lDg ~en, doch; we- ..... w.., av
der verkieab~ lIJn" en i voor Ii_'boD,., , _ PlJmeatJa,
algemeene bemgbeden~ Vo~geDl:a.-. _ "_rim .........
Artikel 16 van de Act& van ~ver- ,..we ~SijCIIa.
eenkomst moeten de noD1inatieej voor Kei 7.-1(0.OAM OA8TLlI,

de aanvulling van bo~engencrnde Mei ~'R08Lm CASTLB, Rapt."
vaeaturen en door; twee " .

d 10..,
, inpc)n en JaDij 4.-R.1II.8. G.ARTB O.A.ST~ ~p"

aan de tilinrten. 21 BIIOADr(loT, ria Madeir.. I •

..la zen v66r het houden ,Tan de .J1lDij 18.-R.K.8.BAWA.li.DEKOA.
D OUBE Il! --es Lp" Dftcd,")bdein. •C RI'fT. Algemeene Vergadenng. ,«*ftMh& of -' , ' r

\ .1 x lilOt'dverwanleo (CD Vrienden op l ...~' D~--teuren' bij ~ ~~JU~ió(w
.r\ """It brkr-nd f!l'maa~t, dat het den u.."'~. :ii~FAURÉ~ ~~).
hu,. I, hhb!(J hrvft, op Il7 April, no 8eoreta#L
u i; ,liJdt' w,,~ t e nemcu,l mijn toeder- ,
~f:<1 I·clllKl'Ocoh1 ~~LJZABETH Paarl, 8 April 1890. ' ,

L\ I 1.\ JJ AdCOBA, ~"b~icu lJE WU, G--~-;::ol~DRd08~STe~...~~~endd8e-·o-pp-I~9t;;-A~p-ar},I~Dn
.' !.ll (U 'I ,'m vun ,:J JáreD, 11 maan- , "'..,.,.. J "'~

Ct ~ te ~3 Jltg~n, diep btt~l'Urtl d d lE
~'. i" ..Kafiar, KA ARRI E ff!'.D&am, :on er
.... (j. Dil ] OIT, Sr. van klenr, schraal van hJL en kan; goed

~--. -=~+ __~ llollandsoh speeken. W~dt ver4lDder-
~ • \ 1 Hu:m:~te, Hob&en Eiland, op ",eld in de rigting vaD de, Paarl ~gun
\ I ~J April, Lul H~NH JOHAN-. te sijn. Die hem ophon4' aal Tf'lrn-
~ 1-.:-, ,,,,',tt: zoon VBn ~ijl"u den heet! de wet vervolgd worden. : MeD..~lieve
1.. L ,~,l>, ,IOllANNiS DE JolGH en FOPBLl iDformatie te geven ter P .... tee :Knor-
!-\',:Ui..NA H.!' ~C1JOOIi, ~Q den onder- hoek," 8&eUeDboIch, UIl~. D. B,.u"',
'GelIl l'bO 4J J8.rl'D. -Diep ~etreurd. Jr;, elie .n. billijke kOitea al ~ID. FraoIOhhqU, 21 April 1890.

i .
!

of Nor~a
: • i
( ,
, rpouy~meJ]\ents Berigt,

i 250, 1890. ; !}l t:\'\ I.LI:N te Stf'lItl$c~ch Kloof,
) 'p:':~ de-zer, VuD e{~L Dochter, de

teb!", uoore van A. J. DI Y AAL.
,

( ~:-"T>IJAPEN op 144ezer, aan bet
I I u " VhD den heer Ui J. I:Q~80l'W,.

Y'~';I :"1,1'1 S to edergelid4 oudste doch-
Il!';" 'IAI<lA JACOB~ BHlNK,8
;Ii!' ! , " tnna nden en 6 dag~n oud.

" l.s at de 1\ it:derkcns tqt mij komen,
te ,tl!J,[,delt ze niet, W8.D\t dersulken ia
betI\OUllj.{IIJkUods, i

RIJK BItINK,
MAl:UA ililUN KJ

~tb. BOSAlAM.

i

i
i
i Pakhuizen,

i
, ,
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IIERINOfo:N.

I lime Jl,'" .'pri,9J9 ,..
lenie", ti !priU.ha

~ndaód iL
dat men eie

lOU kunnen
venallen moet,
dllt men dan

wetgeving overgaat waar
ligt voor komen lal
voor gekomen is. Gelij
Wet ligt hiertoe nog te
hier heerschenden geest.

Het sadere middel werd
vroegeren correspondent

Waarom, vroeg
geen Kaffers

antwoorden wij,
een Kaffer zich

hom niet wei gf'lren,

" ,. m I'1 Dinllll'i"g .. ' 0 ~ I U lI6 1

2 Wo..".da;g , 0 46 1 3
3 Do,d",dag I 1 n 1 89 i
• VriJd.il 1 Mo 2 11
li Zalar1.11' .. 1 Il 'rT I 24:1::iZ.D<iAll ••. :! bl; i 3 lf i
7 llI".,,~ .. :J 31, li 4i1
8 j)jlljlS1"'1' 'I!' 4 2S
I! Wo~ "46 6 7

1 ' Dond.,,ja;( 6 3:1' CJ O~,
11 Vrn<l&oC. I! Su 7 7
1:1 ZaLurd&j(. 6 Ol il fU
IS Zond-Il Il sa lU 2:l
14 MA&nd"ll Il 1 Il SIS
1f'Di",(id.,1l .. ' _ - u 6
16 Wo.n.J&jl 0 Ill) U es
17 DODd.rd"ll 1 la J 8:/
III Vrtjd"", 1 411 Il 7
19 Z.IUJ~ I 'I ')~ :I d
II) ZouJsll .. : ~ 6ï :.s u
Il M... nl"ll 8 al 8 'il
~ LInIl .. J"'l ,6 '2-
28 W 04101.;;01{ "'~ 6 li
2. Ilond.rda.;c 6 113 6 '6
!l6 Vnjd"" ... ' ti IV ti 3d
j6 z,..ttlr)"~ ., 7 ij 7 4~
on Zr'lld ..g . Ij:l:l 9 1
28 MlWld"-loo. 9 ,,, )V:ll
29 DiDgad., ... 10 04 ll~;l
s} 1\" e,.oou..~ 11 ~O

a ID I

6 l' ,
6 64
7 SI
II 11,
il 36
II ti I
U 4(J

IH Jl!
10 b7
11 46
U )0

u Il,

t! s6
7 la
7 4.7
8 III
l:I 6,
IJ jjlJ
11 bl!
1 I SÓ

JL so
I) ..9
~ 10
3 6!!
;'\ II!
Il )e

7 II
7 41
ti 16
ti 49
II 23

9 67
1'1 3;J
I, 1á
Il 68
024
1 ~
:I '2, 8
6 8
069

1 ~9
a 7

om Cl' aan
Maar de

,ij krijgen
~ij sich

al!! zij weot vanwaar
~l&ntal sunder verwijl te
gilmakkelijkate manier

werelddeel w..l
praktijk gcbragt, il om
door hun opperhoofden
loon te laten leveren. In
II intussohen de Btrekking
ste jaren geweelt om'
opperhoofden over hun

en het dunkt oDlonllDogel.ijk
Kafferl uit de
manier in dienst

men in de Z. A.
woonaohtige Kaffen

----- --- -- zou zijn is een
D~: ARBEIDS,KWESTIE. van :r-..aturellen volgens

Q, m. . ., " gebruikelijke beginsel,
D~lagOlb&&i"oog 0 67 ER IS ge~n twijfel .aa.n of ID de aan- goed sohijnt te werkeo,
~=i~" ~ ~ -taande 1 arlomenteZlttlDg. zal een groot ander Naturelleubeheer
iDye." 0 11 Spoorwezpluu van R~~erlOgl!Wege wor- hElf'ft welligt beter JOU
-lIDODllbu.i" 0' den ingediend, en WIJ vermoeden dat Toch zal men inzien dat
"ON Nollot~ ti 0 J er meer van d. t pl~n zal t'm.'gtko~ell ~ waar men .ioh niet,

- ~~60 tt 1 J clan van ~etgct-Il In dIJ ool~e wog wagen, omdat er
M:oeMib&&i ",Ito zittiDge~1 18. vuorgutd l. ~oor ' tegen zullen

lt ! ••• 060 oogOllbltk ZIJII er geen undere Spoor. anderen kant ill het-----,----,,..-.-+-- w.ege.n hier te 1~.lldu in dIJ ,rnaak. dan k";'aad dat er in Zuid
";-I~UW...J :•.'DXT. die JU dell VnJstaa~ en 111 Griqua- wil van een talrijke
1."1 _ .I!i "i>Qo lnr.d West, stroken dio van Je Kaap- kinff -gebrek aan go8llJU)(IPIl'Jl

' stad v~r zijn verwij?~rd, en het lijntj~ hebben onze boeren
Vu ~ April. naaf Simocsetad. Toch vefI1el~el1. WIJ hierover t9 klagen, en om

I ook thans de oude klag ten, die Jaren allee te ergeren wat hen
~e I. d. f. <1. geleden deTn heer ~ijburgh, van Ste~. berooft. OOI gaan di,e k

A&Z'3pf'8ie[J.r~rIQad~," 11 0 0 li () lenboscb, I.e kwestie der béorenarbei- harte dan alleAI·pelen, pe~ I I() '0 0 t - 0 7 4 1" C .,
H"ter, par 1':1. '" r ,) I' GI)I i ders naar "een par ~mentuu~ om~t~ sobearegten : en wat dies
Boenen, per mud .L 1 12 3 - 1 13 9 deden ~eI'WIJzeD, wel.Ks ondersoek Diet wie hetzij, buiten de
Eljersn, per 1'10 .~ 0 13 1 - 0 16 7 veel bell baarde, Die klagtqn. komen genoemde wegeo, een derden~::!::~:rr ~;~~I :i: g } 1 ~ = ~ !~~Icr(lp nedir d'~t als de d It"l;errng een aanwijst om het bezwaar
Oroene Hoonen, per bh 0' 2 _ 0 4 :1 S'pOOf\"c~ Il.~t )0UWen, 0, eonen . van komen dat de boer door
G~len. per 8tUJ: .;. 0 2 • - 0 2 !I dien aard zIJn d"t voldurbeiders liever tie van openbare werken
Hoeaden .,. 0 0 lq- 0 1 11'I,daur dan aan hun oude plek gaan middolen aan de hand
KJOI, perstuk .1.0 0 1 - 0 0 :;j1werken. .onla?gs, budden. wij. or. ~n dier beide wegen zonder
K"i.odoeb, per Btui. .r, 0 3 7 - 0 6 .. l b I f Uit Stellimbo eh ver IDKwoeporen, per 1nl) .i, 0 I ~ _ 0 2 H angell re, u , slaan, die zal ODe, all WeIQ(Jltjnla,
Kltlpper_, per ,tuk .j. 0 0 't- 0 0 li uns (j(,mtJle~ van heden zu~ men een nietenmaatsohappij, uitent
Limoenen, per rou .j. U 7 1 - 0 7 1 parag'Tflllf Uit Malmesbury vinden waar-
P~r~n. p' r 100... .... U \) Il - 0 2 , in over het zeilde geklaagd wordt, en
.Plunge, per 100 .~. 0 7 6 - 0 7 I) meu ons vraagt wat er aan de E88k
p...ta~ per muJ ..~ 0 3 II - u 'II J K d" Iiik
T· 1 7 te oen is. on en WIJ eeu waar IJ , ' ..o .tle.., pu ()() ..t II U 6 - 0 1 DI b I f Lode kOijell,. r~r ,=uJ. .jl'" fI _ n 6 0 bevredigend antwoord op die vrllllg! D" r e .va~. WIJ
ZQ..rl.moenen, per lut ..I U U ij _ 0 6 1 geven, hoe gaarne zouden wij dit doen!' epertune wlngt ons om

maar ongelukkig kon men huast voor Iw?,rp terug te komen. Onze OOIrJ'8I1p!>DClClll,
af w( ten dat wij het niet kunnen Wijst op twee punten. VO'll~_liAt

want kon hot kwaad door: een een: deportatie tot een 8traf
voudigen maatregel uit den weg wor- gemaakt wordt, blanke veedie
den geruimd, dan zou een ;Regering zeer toe veroordeeld kunnen
Ill, de tegenwoordige, die er 'op uit ill, Kaffe~s. ~en tw~e dat .de; A.ILBjJ'SCI~~1

om in het belaDg van deu. boeren- KoloDisten ID dor tiJd er ZIChi
;e lo d. e •. ditand te handelen, zelve dien maatregel klaard ~ebben ?m hun land tot, een

&MdarreleD, per ma4 0 II 1 - 0 16 8 DemeD, plek voor bandieten te laten makeo,
ApP"lcn, p,'r 100 oo,OIl II - 0 II 90 De Regering, zegt meD, looft aan da,' het.duB voor hen nietDoonen, ppr mud .; 1 13 ""'-0 - 1 16 ad d
B"ter, per lb.... ..I 0 1 9.- 0 2 , hare arh. iders te hooge loon en uit, ml a. 1gers nIlar. een
Biierén, pcr )1)1)... ..~ Il Iii 0 - 0 16 ~ Al. dit vroeger beweerd werd, kwam/te wIllen .. zen~en. U~~r
Eenden, per stuk oo' 0 :I 7 - 0 2 I de ReJeriDg 8teeds met bewii~en voor/kuonen z~J DIet, tenzIJ
Ged. Pereo, per IL .. ; Il U li- 0 \) 21" "I d t t t
Ba...er,.:onto, per 100 Ib: 0 5 n _ 0 6 3 dell dag dut zij ~een hooger' loon gaf, ~n . er.ID oes em ~ ~n
Hoenden, perstnk .. I 0 1 5 - 0 1 0 daD de boercn; muur ht't 80hijnt datllhl~r ID Sir Harry ~mlth I
'Kweeperen, per)OO .. ,; 0 1 11 - 0 1 II gekleurde arb~idl ra lie~'ef aan openbare wlld~dat . de KoloDlO,. door
Peren, por 1,~)... oo' OOi - 0 Il 9 .. erken dan bij booren arbtliden, en bandieten Uit Engelllnd, 10 een
Pompoenen, pel' stuk oo~ 0 0 6 - 0 60 9It dit iA ook zoo unoatuurliJ'k niet. Aan ,zou henchapen worde~,~t,
P.tatu, per mu4 .. i 0 6 1 - 0 e D t h t
U· d '0 - 1 • 10 openbare wl'rken ill 'de arh:'l'd een. n.. rgenll. aaren egen. l8 eIJeD, per !DU... ... () - 0 " ~ I k d 1

Tormig, men heelt er heel 'wat ge_ IJ at men e den, In .n.l"UIU~CU
zelschap, en men wordt niet, ala op Queen8land, w~r de .

-------- ......----..,...---. een boerenplaats, gekommandeerd om bezwaar geeft, DIet tegen ID
VERKOO~INGEN, nu een8 dit en ,dan eeDS dat 'te doen. fen z~l hebben.i ~n kan

Verkiezen nu boerenarbeiders ;p dien Kolonre een 8Chlkkmg llet;rofIdn
,AP.CI- ' • t thd
ry . :. • grond, hun bazen to verlaten: en aan om re? et overzen en van n.Hlu ..'r .... nr;IIR.

.4.- Pwefwater, dlstr~t SlellenbOllOh,\ .. te b k beid' ten die dan tevenl de lItraf van idelDOrta,tie
en Lu.ee GoeJ"ren, in de~ lI:e&ll~i~eerdenboedel OpeD are ~er en te gaan ar . eo, wie lh~ f' li'k Kaff
van lJ. P'LBeijerl, P. &Don,-P. J. BOIJIDILJIzal hun dit dan beletten? De Rege- a Iker edalteJ zaltot . e~, ~u.
Afel.ger i . 'riDg, zegt men, dooh hoe kan deze per en, n dit beldp landen
34.- Wat. nal, af~eeliqg Malm...bury. ~~8te!l('n onderscheid maken tUI:IIQhen het tot voordeel kunoen Itrekkon. Nu

. eo LqS8C Goederen, In dtn boedel 'an WlJlen volk d t . h b'edt P ZOO I d vraagt ooze oorreslilindent den heer
den ~cer A. Slebflt8, ~. S. Marais &. Co., a zie aan I ase Pto' u" 1 d di. h
Afsl~T8. , zaken thao. 8tllan zlen wij: hiertoe re nUl, le In .~DII a. epor1jatle .eeft!.OIIl1811I~,

:H'.-SomerRet Weat, llU!tgoed. van dBKer. geton kaDS, en wij kenlIOn sleobts tweelaaDge~d~n, of hlJ zo~ Willen da~ Afrlka- tOOl' de,
i.eraad der Xed. Ger Oc~e6nte,-De Villieno, middelen om bet kWll.lld te vérhelpen, ne~1Idie zlOh aan vee<hefte hadde~ ~huldig
lo~ure .I: ,Co, Af~laIt6rl. , beido van dien aard dat hun laan wen. gemaakt, gedeporteerd en dUI voor goed
28.-h.nlklhboek. VIUI~'d, V&atwerk, 'n., d' b ' k 'k van hun maagschap lOUden lIf>8()heiden

..an lDei. de wed. G J. J~uber,,-J S. Mara;. mg een ee,e omme eer va$ za en d ". "'-
tl (Jo., Af.I"lI:'r. I ' zou bewerken. Zoo wij ze thans ver. wor e~; en welhgt lit hier aoh~erl dat all '.']""'10'
,,28.-lJurban'ille, P3&r~en, Elels ~~ Bonrd o· melden is het niet omdat wij ze aao- men dit 'l'oor Afrikaflets niet zOu will~n, ........ D•••• U

nJjlere~.ebi:' van urn ;beer R LIJ8,-J J. bevelen I want III is ren ommekeer noo- meD ook op Kafferll zulk een ~t~f met
Ho2f9melJKr.l:~~, ÁVfll1&g1ltts.r __ G' dig, dun geloo\'en wij' tnch niet dat moet toepassen. Voor den heeri Pretoriui

.- .ape...... &11$8 en uoeS" oe ...eren, h d d . kunnen wiJ' niet ant d ' 'dt '~tlaa~lal!Mtubelen,enl.,in d~n b!Pedel '1.11 wijlen den t"aDS Il t(J(>atan en er g!'8C1llkt voor woor eni ~aar.~o~ "
heer M. lo'lanna.gan,-ll ~onee & ro ,AI.l.lI:erll zIJn. Daar. ntegen lal hetgt'tll wij 008 de v:a~g gesteld, dan kunnep, WIJ niet
30 -SteinthaI, Tulb"tliP, Loe:'e Goedrren. 80hrijven welligt tegenwerpiDgen uit- anders zeggen d~D dat het OOI 4teedl een

Lennde B&1'e,enl ,in de~ boedel VI.l1 willen lokken eo, hopen wij, in elk geval voordeel voor ~n land lijkt al. S;h~VU:teD,
de;o:~~~.:.w~~~ l:rn:b~·'::tie, den elq en ander aun het, deo kon ~t welk ral ZIJ ook be.~oore.~ ~03en, .er It!1I'lIOl~eI!
Lennde Han, LONe Gotiteren, G1'1Ul6n,en." zetteo ; en dit is een eerste Itap om ~It weg~keD,. en terWijl WIJ. lang niet
in den boedel van wijlen den heer J, J Nel,- het regte te vinden. ,Iedor m.swuilger een ~havult: ~oemeD, ~mb.lttJ
A. ,1.11 Yelden, Afslager. ' Het eene door OD!I bedoelde' middel d~nken 008 blan~ veedieven w~ ~gelijk

11&1. • i. een zoodanige WijZigiDg der' betrek- dien Daam te verdienen.
, :J .. Villie"dorp, v.. tc~, 1'&11 den hoer I king tU88Choll meesters en btldienden
Faure, Dempen ocMooni Afslagen. dut . dezen zioh" "oor gt'ruim('n tijd Ol de. ~egeriDg de
--- .. 1 verblndea om bIJ hun bazen te dienen, KQOkhulsln haar l:ipoor·wEIlllllla~lneil

i en dUI de vri~heid verliezen pm van o~~en~men of gaat

M M~ /' •• _ ~ , • ,LYl N'(! den renen dieDIt, ~OOd'r.l lij dit WIJ niet, maar wel weten
_,.. a'\.,!( .; ... - Lo U willen, naar den anderen te: gaan. heer Laing zich vergilt als

De Rcgeri.ng en het Parlemeilt kun- bil' te F. Beaufort volgens
neo zoo lete niet daD onder gehet>I se ijk blad gedaan heeft, VA?'k!~A.A~t.H 11.Iil~ ft lj ~~R ~ nl' ELL" L I bijzondere ometandigheden tot stand het Mini.terie thaDI Mnoo''Wl!lal•.iii .... "".' ...

:1 ij lJ 1. u: J \ brengen, en \'an die omstandighe- dien het maar wil er
den willen wij" thaDs geen 'gewag Wij k~,nnen althaDI één ISnool' ... .AoI
maken, omdat ~IJ, voor zoo ter wij van ~IJ reden' hehhoon Qm _,.m"_'l ..n
zien kUDnen, Illch waatllChijuliJk niet ~t hiJ een deel va..--tet
apoedig lullen voordoen, en d:it ook Uitmaakt, en waarvan wij

'" niet wenlchelijk is. Wel kunnen Re. zijn dat hij er niet lal do.~rD,....rn
r ; ,'~ gering en PIlrIement maatregelen van nu dat belang van de

-, '\ >' ~;,) wetgeving invoeren die het -Voor de voor de landsverdediging ill
I \;..A'I )'. '11 b k li'k h La' ha'F i ~ ~ uen gemak e J er maken Om be- eer lUg ze t nl zeo

/
' I ,..< 'i iJ,',:,)J ' . dienden voor langen tijd in dienllt te ~h~lijk· acht, dat kunnen"X(/. '/- ' nemen en te houden. Dat IElUI dit Inzilln. Het zou moeten sijn

/ , )" "~I ((\=,'~\ ,Il':" -.l--ld bOOal l' I d' I" d' ,(1'. geen onve~ en Ijl' za YIDden, angs le IJn troepen van e
/ _'" f ,"/i,J J~~. ~' ' dat weten wij zP-er góed. Verleden en burgen van het W I1Iten LKI.nrOJl"'uI ( ~ i ,-.,:,~, ,\ . \,(i) ~aar verklsarde lioh de heer DOuglaaa naar de grenzen kan voeren i

~ \ ....,} ,,~,., ~ID het Parlement tegen een' bepa- kan men laDgS elke verbindin
-?~~~.....'"~~ -----) !ling in de Wet tot wijliging vlUl die IChe~ den 0i>8te18poorweg en

bl"'e·'. I nm 311') . 'I, hJ:!r ;"" ,. 'r. :'0-- /?p . .Meeatere en ~ienden diel zijnl Spoorwega.te.lael, ~n .lechts
6chllon"elll II~r 1... 1,.:,1 "'dtr'~ "~\,.." T IDZlens, tot het .lulten van kQntrak- Kookhul8ltwe eewge uron WIJIDlU'IIlIl
vernIeuwt de'lt': 5 ln'en, :krl ...1 t n r" ~n voor een jaar zou leiden, en tegen mell teveDs ~n linie ....n' eenig
Schillers ver j .. ,! l~n spoedJ';· ZIJn !'l'f' die kontrakten wae hij ien feC~te in· de qraaff-Reinetsohe linie naar
j, rIJk c" kem'_. i Igenomen. Dit is ook natuurlijk; vol- Weet of eeQ naburige plek h

. J' r '-} I' '\ . '. ", 111 [>' rT, , 1genS hem, die leide als tuchtQ\eeeter waar voor het oogenblik door
fl . 1-- Jt '.Jrt:r, t'" . I f I...",fttf..o. •• geda h d
t,'· ." ," " , ·-h h'~n", Ir.. len Btrs~",&_r over Il]n eigen; volk, aan 0 t wor t.
" ; , ',' ',' 1 I, 1 'l:'" ne ".- met hun goedkeuring, op te ~el) _
~, '~., .~•.~"'" .' ! ~.';~~.~':.'~; ~~! ..:~,. Iwae de .trat ~e ~t het .. meeste ,vreea~ ..De .berigten uit de Z. A.
~,';"c!. '". "" 1 ol " 'r' -" '1'",,' .' ndUl ',". den ont.elag mt IllJn dienlt, en: zelfa IllJn Diet alleen gunst;., wat
f""'n~ fl.("·,,:h \'lr:!. \111 'r' f" 8. A. 1..&.LL.I1.'S \\ ~~ L boe di' di . . -e
.. \'md< II..... 1',,,,\ .. ' r~.~ In t Opzlgt .mm_ ge laken betref~, maar ook
VlJl'kri.hr':>w bij Coureurs lil taz..". Hoefc1 lukJug IlJOt lUllen bed.,lrin, ~bben ne te ziell da, rl8lideni

PIpeS, l18l4.kQa.;olpo!,fWJ., j 101~""'lQ." tepa MIl WI, ~~ .. tool eebmernrn, CUe JIG ~ __ laidele.'."
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den briel van Prof. Mansvelt ower
kwe8tie van Hollandlch

de Kaapkolonie, zijn wij be'
eeD', dat wij geen reden sjen

aanlei<J,ing er van in eigen be 1~1J_'Io'b
~ tl'flden. Hoogst aangenaam lIlal

lijn als het blijkt dat men in
van waar meer in vloed op het

n.U.L~I"l" onderwijs kan geoefend wo~en
auuu''''_'ft one, er evoUIOOover deold. ;,

,
()Ol bo,»)t\ij of op tie OD<1enl&4llde

rla~n ce betomen. m60 .f, of "oegt meni
bij d~ &iji wum_ of laagtij ill
TafiolJb.. i il, de ou(letJ...... ucl" roapooii""'1P
'allen aren ID "'" ..U..... tl

, 17 il. bevut een in. '
TI"4n8vallolecbePo.

mallor toch niet
woel denkt, en dIe
als men ze onder

kon stellen, dIe

corre.pondent u.it 8tellenbotloh
wij ietl leggen over de nood-

khein om de iDSpecteul'londeride
Wet Iteeda voorzien te hou-
noodige hoevedheid bisulphide 1I'I!1I10000'Q.

ten einde zij dit middel tfr-
als het kwaad er~nl uitbre&kt

aanwenden. Die lI00dzake·
JI .. I.hÁ'ili vllit 100 zeer in het oog dat "ij OO41l11ll1m,

dat. het ~hrijven van ODllan rel:tn.ardliaClm.
leorreeoondent genoeg zou zijn om ¥D 1_llplt,ld.

aan het middel, seodra het
il, perk te stellen: maar .ij

er niet tegen om aan aijn v.,r·
voldoen, en naar li~n opmer.Id .... bMr

over de saak te verWIjzen.

; - I I~~~::toi~;~::;.zien uit de Graaff-Reinet .Adcl'rti .1.
toen zekere Blom voor -het Rond-
Hof te Graaff.~inet kwlim

,w",,.m. bloedscbande, en zijn advokaat
Uilt deze naam nict
ongeoorloofde
met zijn seboonaueter,

Il:iolonlon seide dat hij de Wet 100

zij' er lag, en dat, daar in
.... '''ll'Illn'n'A geen huwelijk met

zuster gewettigd
a,,11..ttPrl~ in het oog der Wet

moest heeten, Intussehen
dertig' jaren geleden dat,
k voorkwam van onzeoorrootde

IgE!ml~80hap van een oom met lijn nioht,
de hand werd gewezon, nuar

U'~"~"U"van een betoog van nu wij
Watermeyer dat het feit ,

een huwelijk tussohen oom
toeliet, hun omgang nog

bléedeohende maakte.

'T EEN Za.taru.! wlird do ,r Goneraal J IIu)811de I
boeiMteon lEPlo~ituer :'oI~u_e 'soderlult'"'lbe lit I
Geref"r",""rdtl Kprk ILI~itr. po. ple~tigbtid~
W&l ~c:rr IDJruklW'cikendjeliwerd doer reDe leer ;
~..Iri.ike ""Ligt.! I ij ~4w,,~nd.

" Hoe g,mob~eljjk ~p!>Odthet leven Vin
•• !UoIDIE!enbra~f Tr Ilna:vplor; l-bort," zou welligt ,

TranllVlloIlUohe Poot eingen ala er inl
Tl'lIoosvaal Booten to h inden wareo. Dat I

intaseehen 'hierop altijd iets zon zijn el
te dingen, blijkt uit :hct volgende berigt
llit Weltevrden, bii:Johanneaburg, VIII
den beer C.' J. ,Smit, die in de Cap,
.A,.gHl als eeD rijke bOer vaD den ouden
Item pel, met al zij~ :geld iD huil, be-

HI'.. ~I-i:DA',IIO!",ven word~:- ' ; ,
De {)d. A,'ril ~ .. " re~ fraaie en atille .,oDd

eo t.er.ijlmijDe: TrOUW ~et \)taen OQd~~D10011
en OTetÏgf!kind~l'On II" j>retori" waren v!'
jtIlan. aat Ik in de 'l'o(Jrkal$er aa.Dd.chtig áeD
Bijbel te lel ..n. De ID~ acbeen dien n0D4
100 heldrr, dnt men tot ép :gro"ten a.f.tancfiOll
lien ; rondom hecreohte e.be ple,tige stil" eD

mijn deuren cn 'eJl~t.e'" ... ron all-D~
TerwUI ii .Idae ru.ug leseqde Wal ~Il miJD'
~ido aanlHlODlcn IOn~n' i~ hunne ,laapbmer
etD stil r"Prfli vlllrdeDj boord. ii. mijaboad
b1d'fln. It lelto hilll'Op:r.hw niet, mUf hel
.. blafk .. alD al oader enl~er toWat ikeiDd..
lijk 'Ottatarpen hoordo' lOOda&ii. dacht. lD1I
ik nil .,ood wedrr em .pul drookenia'", ,

... ~t.~ld .. op lDijo nf'k krii.... .)ui.' or da.t OGpIblik
.Iopen lij IIRar binDen, 811 ,reep iemud Jaij
bij den U'IIl. Met'neode I dllit Iemand mij bIaC
.. i1de .aieD, sag ii: "pi eli keei in den IrOalr
n.n MIl lip mij "n••h,~ :re,oI,er lie ...~::,,::..~~~~~..~!¥:t~.~woord", di. df! roOTer .• prai, w.ren : ,,~(

'!dhll.nl."! wat gij h.bt, Aohter h~ aag ik DOltlilden
pcll"lODeD,alIelI ~'.III... rd' lDet blinkeDd.re-
TOJfefi iD haDDeb&llde~ toell riep iimijafD
~ideD IOODII toe: ~ II 'II.t julfie ge.OIeA,hier
lijn fOOnre, ., .... arop dct roo"nr mij r.oeoauw'
de : Ol. Itii, ol ik 'Iohie( j®" Daarop Iiepaa
d. lw.. &lidI'''' roo.on Il..., tie iamtr,. nar
mljDe beid. lOODe".,.. ,MijIl lOOD Aan
dted d. deur oreb OlD!to ,.ien wat er gMIIdt
wu, doch den roo". llencle, die hol revolQl'
op hom aáDUpo, .. ierp ~ii ae dear digt T*
1Ob,""wde I~ weder: II ~WIIIU l. de fUli, dil
bllll, DI'l m•• haUe .e ..~e. iom nie... Ter'
wijl ... d.r roo~'1'1~I" de deur opeD"
.. hoppeD, geep .ijll Iucln fl iP lijn «eweer-oll
M JadeD. DaUop U_ltt iAndrie. " il jij klur."
Nu deed AadJoi.. dl 4t-al'!'oJllln tin op dil oopl'
blik IJOhOOldo roo.. , djJOr·d. OOTPDIIepoll ol

ftIIO ....... raam Y&II dl deol' ID ~ Flip i.cbr.er bel
hoofd, dooh ,alukki, Di. d~delijk, boewelhij
btwtilteloe. bunl.I•. ,Qccb loen .A Ddriee 'I1'lldt
lObie..... , Daml. de !lOO'," de "Iugt, daar h1lll
leYell in ... ur )lwlUll. Ve..; ~t .. o,...n opaemeD'
do, IDeJdon lij (rlip '".. wedsr opgellUII)
naar ~eDyera* Itotp ep lraohUeo op de ,1111'.
t~ea &I TaND, cIoob:er ;lr.DaIdegeen lGhOL~;i~:1H.'..... ,ewtlr wu ,trnopl en bet aD4e"~~~~~~~= wu roede aCp.aard, tdeD !Plip ill bea.. i)lIiaa
........ allen, .OO~U hij i lij_' wil' dat liJn ".
weer J~ WY. zoo.. '''.!'ID de rooytn iD dtpI~lld &I ylalMD i D.. TOlgfndenmor·
,en ,oaden wij _ '&18bbpn <:-baard, die &ij. ia
de YJajt 1'IlforeD h~dbn. Ii. mJet DlI)De
beido 1l0<III1 prij .... , d~. Ii i li eh lOO<I.ppet
,edl'Oe~n in liet " ...... ~ da_bhen .0'0 plutoe·
lilll onmel Il&ar boteneIen lDoel li G..4
dUken, da.&all .. lOO 1004 _. fJgeloopeo.

Te Jobanneebnrg ~eeftleht de kamp'
koorta nog seer tlrg, eO een oorl'f'lpondent
van de Vo'k"tt'~n ze.rt dIl' ll11cen ~8
baden en 111o~~eranCl,eriQg er ins tegen

Van privi,r 'wordt h~t· Jol·
geode gemeld:~. :' , '
. G~ared. ~ "BJ hel in~OII'

dl'klkt aeer "ii hebloenur ~D eer
.~n April fn op dllll

been b~ .eld
jllll&l q it.~ lf &1
de nog ~rll:,doch

kOblee yoor.
De BOereD mieheootl1
en lomIDIg. om ioreD
t.e lu.ijt.. er I j&al' y.,.l

sal .orden, i blijf' h~t Cr.nn I(oá'
IOfde '
Wat

LoCH en haar reaeJlCb.p, gelijk
pin"tDo, lijD l'iltuen middag tarn ..,....•

1 .
!vau l!'aAA1ZB aBGU, ,iatlren hier
.. l nur wen hoopt uo het ,.brak

w.ter ~at mln Yref'lde perk ltellen.
EE\( bp&IIGT VaruclI G:I8OHPK i. un V

BieDlalok op lijn nrj.wag (1 April)
du, aJi,.101 ki".it1l8ijeren.
>OJ:N~L C.lPJlIVl, de lIieu_ X'Dlelier Yllln
D~tlOhe Bijk, ÏI in 100 Yer niet Ylel &lid.,..
mj. YOOI'J&lI'., al. hi) altijd MD het rop-
ÏI ~ een bierdrinker bil de ,alloo il.

ED IDuI'ISOH.a di, tot bet Heilll'ler bl'm.. r toch, YOlgdn•• ea aetai,e, Ilk ..
1Io.ID aij 0 thtMu,.ter il, i, gilt.eren, we-

• "n .tlllkaaak, Daar d. .traflittiDr~-

VROEGEMARKT.
V an ~3April.

8 W.J:ell8 in 8 Karren ..
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.dan ti~,. Redukt eu», '
Mijnheer,-Met reel tJe~IUI.:,lelling heb ik de

, nuohillende M'lik-I"n mot be&n!k·
kiDg lot de h~"enJ:emcld iD DI' y'",d .Alri,
kCJ4.n en De V"lk.bvde -nen, Kelesen en
her_n, eD ik Sl u &aD pli", te~ort doen,
al. lit mij in eeu lW 1'&n belang geheel
ousijdig hield.

Wa' mij bij de lezing
.kea het ungena&nln
nrllClhU nn rigtiDIt
lich bereid "".klu rd
ltellilll1'8O allo oDderlfubbikte 5"""DIII.I~D'''D
naar eendragii,r;e
dill een eind, te

~• ott met ,ooze
~. YOOriwiehet
li. ,
Ik heb oiIwilleburi, o",r :di' puDt

YOerigai~"tid, omU, ik 10()

ouden, die l'OO1' o,ertuigink
wiDtD o~,rluio!l'n, b,,· d,,~ lo.,.
lij leggen ~ .. Mijn kind ker,t reed. "l)n~~d.Gb..
eo ilt atout het na"r Bohool om
leeren."
AI, alle oude",. dio IIlO 4Mken, ~i~te", hoe

_se mflll:die dW~le meetlin. huo', eieee ..
huaner klode1'1!n hel..nr be-DWeelon,110UdeDer IB;ll!Jfeno'....
niri lOOTeol woorden noodilli lijJl o:aihen daar·
.. a &erUI te bronjten , !
Alleen toch Di' eeo gelflelijt ~rpall* be

aohouwd, 19Ub~t ,O')r de oo,jerw "~'oord ....
li..,. sija. :'f'laoneer I~ bll~ ltinderM eent
"o~ .... 'fn"ltaodige methode B~lan4lob. lo!'ell
In daar1la, ala le eem geno4raam oPtwi~k~cl ~f) ••• ••• 1 8
In du. ook 'meer "'baar WI:"'D, Bn~1Ob he· 11(.. 1 (ueh" kOreIa p-
tru leerea, daar bij lUik ee, IlIPpl" het kind sift) ••• ... ••• 1 t'I
ill denae.lfd. tijd een 'feel bOÓtIer ~d na lleel (ucbte korin (le-
outwiltkelidg 100 bereitin. (eo [UI .eel beHr lift .. per.) •••, ••• 1 19
,oor lijlfe ~ut.echappelijltel loopbaaa lOUsija Ifeel, At'h~t .ap. JtlÏft
toe...... db 110 ODgeJukkil~be' gent! i.. Alle (0. V.8.),... ••• li 0
denbade Ikden_, dio ~ of)ater eem IlleJj. (p!e) pet.utoa
op College "nken bebben .Oeten ..... , wa' 1'111. ... ••• ••• 1 0
ban reed'!! lop de aohoolba4hD had; behoorn Kielt. (~) ... 0- 17
Ireleerd te ""orden, lUllen Diij ~&daIB", dat Mloi:" (brood) _. •.. 0 16
ik mijne redeororiog okt aH dil 10*' beb ,e- llieWr,aMl (1fl.tte) ••• 1 a
ppen. ,: Mlel1ellleel (pIe) ... 1 6

Het eel'#te wat dU8: mijtil ilium.; "wijsi~ klaij. iOlbt 0 IJ
lal, moetelli,worjen, 1. de; 1I011t_htol; WaD' ,... . •• 0 Il
daar ontVaDIt do I{roote m.... 'fan dlt kiaderen "
oDlee volk. al bet onderWijl dat Iii 1'OorbQa
Inenaroepi!!.: beboeven, en, 'rOor; ieder die
i9'. van d,e opvoedkunde :nr.&luLt : moet be'
duidelijk sijn, dat het onderwijl o~ die school
'feel 1'l'Uehtbaarder IOU lijn en de lr,,"d~ron to,
b",ikbaardilr leden der ml\atlch.ppij ..ou
maken, ar. het ban gedurende :de eer'"
8choolja1'1!n'altbanl in de IBoedvta4l A""
word. : , ;
._Zoo ah <le.uea than. ~, leeren UITe-
welt de lI1e~ten noch do .... rlooh Ide aodere
bal bebootJijlt le~en of I"hrij'fen. ejl de kea·
nis, die sij aoor middel na een ha. vreemde
~ opdoe.., kao nie' ander. dan ge}lrekki, eo
oppe"laltlt~ lijn. : ,
Tot doe YO,," heb ik alleen nog ~ n. he'

onop'f~a!1dige 'fan de P1au ~broiltelijte
oadenrijamtshode gesprolt.", doch: de ..uk
beeft nog ~n andere erlllti,e siide. Niet
alleen oatYaogeo 'fenewes de merste ODler
kinderen hU eente OIIdmigt dojr middel

om alIIen eener bnn' i,.reemde taal; ;.... r, w"t eyen erlt
ie, de moedertaal ueedt daarbij soo,.r op den

Bou. achtetgroncl, da& aij ,eh"" aI. eep ""eemde
taal wordt IK-handeld Er sijn bl 'f~ Icholen,

DE TAAL· BD durond., lommigen di. .en naam hebben
'PBn de laadIiaaJ te behlÓ'tigen, ~aar in de
lagere kJ.,aan 'fan ,een onderwijl hOegenaamd
in bet llaUaodaoh !!prake il, en ~ in de
I,ooj[ern kl...... e1(ch&l I~,eel tij4 'four bet
Ilollandaeh tleellhikbaar ,_d word~ al. 'DOO·
dig i, om deo kiaderen eellig be.lIip van de
8praalláolUe leYeD en ,u: een beetje te leeren riog, en er
,ertalen. . I d om bel'iuleild
Ale het moei ill, Itomt dur Dog~a balf of '\r ie Her

heel oon;e leleD bij; maar ~IW' bou~i.ook al.l.el no&4!reD.
mee op, Olt 'fan ,_ tot drie IIreu ~ut de VIJf· Slap. eD treltd._
en 'winti,.; .. de langiW tijd dien mbD de be- lat:er
oe(enin, du,moederv.al waardig a"bil "
All dit' Diet dient om dell .. gotden lui,"

die nog UIl de &aal :"anqer 'foo",deren ge·
becht lijD, ~wat land io do ooleD # nrooijen,
dao .1'8rra&4' he' HhromBlijke onk,*de. Was
&ocb\i. de' :;t'faohi 'faD de.. btllantieliui der
moed~~ ':

D.U de mtt'" kinderen,. die de .,hool 'fer·
-mi, meer "an de aal heb~ I.... e::l
daQ;eeDgrooMr of IIleiaer ~tal dorre

táalregel. Dit' MD dikwijII' enn ~t aan&al
ol lIOlldering,tm; da, er weinige in .iaat sijn
'foor bUQ "'ilier en met ;Traobt ~en Bol
landllob boek te 11'1"0, en:' dat bijn~ allen _
ono,crltomeijjken sf,chow; nn del II Dutch
Grammarl' ~ bet lnfD m. lieJ wedenemen.
Kon daartn&egeo de ondilrwijler jich lo de

moedertaal tiel de kinderen ooderlload'D en
op die wij.. haD beperkten' woord,nl.-ing , ah
breiden ; w*d bem ti).d gegeun om: me' lijn
leerlingen' ~Uekkelilke Bollan~ boe_
&8 lnea, ClaP lOU der leerJiugen O(jrdeelO'fer
het Holland40h and," lijn.. on de ; HollaDd.
lohe .p~UD8t 100 dan OQItDiet l~pr 'foor
de meellteJletn eobrikbeeld "eaen. Waar tooh
i, het kind.i ooit door dil bloote ~enilll
eener 1IJI.~1UIIt liefde 'fGor een ~ heef\

OJlfV:::~ht ~ hei Afrilr~lIClhe 'f~k. dU de
taal lijDer 'tfooroudere., lal: gehandh~ w0r-
den en niet,r 10011. tbau : glllClbied., langsa.
merhand .&e}teJma&ign8 eien A.f~UDachen
bode~ 'ferba~, ~an i. het all, ~l nog
redding m088IiJIt 18 ea mannen, lIiPOal, DI.
.Moo~ en', aD.deren, bereid lija 'fOprbet be-
h.~ud dier ta4l. la . de bru" 8priD~",. hoog
bjd, da, aJllIDjIn "Ier ban qog de li.fde 'foor
h. 'foorplaoht leen, baline.tem: nrhetl'ln
en bij het ,.oord de daad ''f~en. '
Niei "An$i Eo~lllOh," .aar fi Voor de

Taal OUler 'Vaderen J" lij ~ de 1_1e 1"
Hopende, .dat dMe PDwi~elteurilt Ïtrat lug

geworden blief 0, geaohteli beer Jledsetour,
aie' lal Ibcllrikkeo, mij bij een yol«ende ge
le"nheid eea Jllaateje iD 011' 'gel.lerd b.ad toe te
.t&aa, heb ii( de eer mij met hoog~btio, te
D08II8D, }
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