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(Het Eigendomztl, tot priel liD
koopers pr()vwonee!·eeni in drie (~)
Pereeelen en. daarDA in lijn gehe!él
wordieu~opgeveild) . i

f I. :Dat groote welinnriohte' Dub-
bele Verdieping Bm.: bekeud on d"
den .naam van .MaraÏI Boar~
H01lie, bevattende 17 ,8laapkame~

50 Eerste klasse Voo~er, eene Groote!:Ee~,
Ruins; allen gedreeseerd .. Dispens, Keuken, Bad-, Pak- ~n

10 ~erste klasse e Bediende Kamtmt, Stallen ien We...
Ezels. genhuis, bene fen. een fru.ijen T~,

beplant met Vrucbtboo~en! in 800~.
ten. ~Het eigendom. ia gelegen bij
den ingang van Binlskaat, hee~
een ~eer achoo.p uit~ht lum ~
kanten, is gelegen.iIi de Cinmidd~
1ii~e Jjlabijhl'id_- ~~;hetCoqege. het.
pnvate Water.t~tlding en 18. in zeet
goede orde. Het ei~ndolD il .
dt!8Zelf. grootte blizond~ t II:WWWIU

voor een Hotel ol {Boardingi
en wordt ala lOOdliDig reeda
lang gebesigd. '. '

11. Twee Groote'BOUWElRV
grenzende aan. .
dom en front 'makende
Andriga straat, vlak over de ",vw,aca--r
Gebouwen, Deze Erv84
dersel ver ligging en .
van zeer groote waarde .
eene vei_lige Geld~~=g
Bouwlustigen en Kapl ' .. aan. .
lIL .LU~E GU.lIDE~, ~~

staand~ lil eene groote hoeveelheid ;
leer goede Taftll.e, .StóeI~.K· ::r:~ 'P:P: I t-
IJ zerea en Houten Ledikanten,. lhDlp Bl.... , O.,B. B08~!II
Matraasen, Veder Bedd~, ~_tlu" " ~-~------_+,._._
Tapijten, •Glaa-, Aardewerk ~ :
kengtlreedachap, enz., ens,
Verkooping te beginnen

10 uur v.m.

1- Jl. I
'. I

DEEL60.

III
t\ II )1.rlLLE

(LOOFS
"DJH toet liedi.tingeerde Bee'~er1D11ll1UlN1ha1l

un li}ne r:.,,·ell~ntie den
n.~"·:1:>:".. 11.'" Lom, 6.0.)(.
[.a.i! L· ".

C'~t~&ll~'0 nl et II;root enUloaa:iuttle
~t"rup,oJle Sebou

Grovr.t '0 bel wame Koren.
cum';. Kalklicbl en Mecbani
l'r"d "rle,t. Up bet
licp<Tlo,rrumenten, tor ~1II1l1ll1l1E
lOOT Jet ~v·daleD.
TtI)~ell"j(e drr liUI~ du~p nil

w0rdl hdt ['ut.lie' beleefd'
i out '.i' 'I]oe p·la.ata te lijn.
?rij.eO 'lID 1oeglUlg.-Stal1.,

GrJeri," l.'. Familie KaanjlIII
PlAnbi] de .4 ry,,, Compe.ny, Sl.
nar Zi,!·I..,..~erJ, lee dageu
wo~ell be.pru'en. De "OOlTBtelliD.

OP
:.::) Al'OpSTU8,

., lLL1:K opgcme
lJ Ezels, publiek
aan hL.APM1.J18 STA
njn door de onderget
hiCl I'sareen Ban
:) Litl-fzccLt
district. Er zijn
rmn .het:!spaarden en
troep sedert la.ng ter Ir ark

A. J. MU.....£.L~,
P. H. L .w..c ..n.c~~D.

Faarl, ~2 Aug. 1890.
J 5. MARAiS &'Co.,

I

1
!

Efl! Extra Vette Kaapjche en
~\lerino Schapend

~5Kapater Bokken. !
!

OP MAAND~G,
1 SEPTEMBER, :Z tLLE:K opgemelde 8chipen en

bukken, publiek verkodht wor-
den aan KLA.l:.MUT8 BTA.TIE.
ZIJ zullen zeker present zijn~ ,

P. J. RUGO.
Paarl, :':C Aug. 1890. j

J. ~. ~1AR,\l:-i & Co., Afslagers.

lW G roete ~tte Ktater
1 'ok ken l

l~O Ylt te .haupscbe H4ne18.
~ LLLl:K verkocht worden te

h(JUlJl WA L (A.BllTO:tr BTA-
111,) !.' I
lil I \ \ LJt nsdag, 10 Sept.] 1890,

;f:-> Il! r RE 's VOORlUl>D-+GS,

IVI,r !l~t'l,j[lg van den hee~ DA.VID
J, Blbi:.R VUl} Anijsberg. j

G. P. VAN ZIJ",
A.fsl4ger.

MOLt,tgU, l\:l Aug. 1890. !
~L.. __

EXTRA KO~.
TE .K()OP,--;;n UitmJntende

hUE, van goed ras, en ¥e bin-
Leu ";()I t zal Kalven. Zij wdrdt ge-
?iIlUI b'JrgJ de beste in Grod.ekloof.
D·:r,:c Kdf. Doe aanzoek Ibij den
~etr M.\lm;S Drcxrrr, Darl~g.

->----
Vnderwijzer of Underwljzeres

Benoodigd. 1
APPLlCATlEN, vergezeld van de
'. nOOllige getujgscbrift$n van
~k"~lLL~IJ en goed zedeijik ge-
O::-..g, "'"Jf de betrekking van IOnder-
11' Zn ot Onderwi jzeres .v~ het
It. :alJl Departement der 'l'weede
~~, Publieke School te TWbagh,
~~tlJ wun..len ontvangen v64r of op
:- 8tpt~lllbcr eerstk. &lat;s £70
per juar, en werkzaamhedenl te be-
~~.t\:L vp 1October eerstk, lAppli-
.ren tIJ worden gemerkt lop den

~rnsb.g: " Applicatiu voor ~ohool"
M:gtllgt aan' den heer Pi J. P.
lt.u, Secretans der 8choql Com-

!lllB81e• i'
J, A. BUCHNER, V.D.jtI.,
toorzltt>:r der School eo,.miaeie.

hlb~l., 26 Aug. 1890. 1

I
I

; BELANG .

Publieke Verkoócin
v.q ZIER X08TB~

Vaste enLosse
['deren. i,i _

ltIEJUFVl .. de wedu"e
,"MUAJij. door l<lll3la.WJ,llLtl WIlIl14IIl-

digheden g(-,oopt.zijnde
ing \Etabli88ement op te
Ï1l h~re hoedanigheid als Nl....,.... n.M.""'"

Teatir.mentair in den .uUl:JU..,.

wijl~n haren Eo.,tge!1oot
lateq verkoopen, dolW den ••u.....,·<rR.
teek~deOP ......"""...~~·__~ .......L~

THO

'l'EGEl~
Worden' DU

1

P. J. BOSMAN, P.W~ zn,
Stellenbosch, 25 Aug. 1890._.

v.ur BERST. XLÁ581f

Paarden en E~els,
ENZ., ENZ ..' RI MI

D. I
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lee' cle00..... e...., cl,
lllid.liedea HIli d. lij D. f Zij

ik bem ook teil. d... DepedIaa.*, , .. rUDD''''

en bem er op ook doow..... eier r:rc:::;lij;:pladseD btw. wiW_, waarin lij I
Zijn &ow,oord leD .,a dM c1e

du liner ,er~.t .. nt behoorde pbouri it
en lijn brood " c1eeente .cap tot weeJ~.
m&o een ~ .. wijD 1. Nadat de opmeUDItu

allen bedelaan acmcleD lij not leD petitie iD
'-.tJn bi}wien I Voor menlObeD _W, "rRoawdeo dM die
die _ :n,t eD al buo I waarheicl ha d. ,orip petiliie
werk doen met hWl eD eigen hl.1I~' be",iiceD, III "rkrepD oacl..

1 IOn~ cl. hulp nn arbeiien noodig te bebbil,l uatwoor4 dM me' bet bouwtu
it he' leer gemaUelij.k "'t bij stull: te boudeD, o,er Booaij ... eD ook c1ie onr .... 4 .. ,. .....

w&o, lij bcb~,"n in d,e., t,'~e1 w.i Ili~ uittpge'l'eD beltODne!l worden lond"r ,efluim. :
eD de k.. moet vo')r hop op !olken. Dceh de Bn 100 il bet gesohie 1, en I<~ .taa' die
boer moe' hel uit den !t0nd hebben, en heef'1 bro. bedeD t~, O'D aedeDbteken ,oor .....
hij gesu.id dan moet Ijet in2:"""~~' word-o. Il&obten van wa' oD....na&&do 'olbr.rdia"
Da, weten de arbei<ien I~er lI:oed en daar lla\D ,,"I "PIl .en I)nrmacbt kaD ain;ob"ll ••
lIij mUDI' mede. En w.~ dien man die lijD de _rheid met bur etrij.!" D" brakMl
belae&iDg en rente Met 0i' aiin tijd bl&a&l&! drag. die brq. ZryO ... gt: :
, Een andere mooijelijk eid waarmede de boer BOOlfTJ.&IVlaL
_ bmpell beeft en die "Commill3io .oo,atil l

nijg~nd' roorbl] gaat ~(',nder er iets O'fer" DE KENMERKE". DE Z 'K""N ti N DENleggen, i. de sleobte 1I(0.oonte onder de arbei· .• ~ '" _
dan, die. d&«elijll:a meef en meer veld win'; LOOP DES '[UDS. '
dat wur .ij nr 'faD b.jt dorp woneo, 100 ala
iD mijne buun, lij 80108 ~en mao naar be' dorp Hartbeestfontein, M&lmeilbury, 'I' JOIIA ~88B""""', "6
IendeD om 'foor ben eenj!e bottel a brandewijn 14 AUI'l"::I1189). ...,,,, u .......
li halen. Die I:onden iij daa in de anbter .A4" de" Redakteur. ' .trekt'D' 'ed... terller. _Y'IIJ.IEcHl$l~Djr~
boe de, ,,'teD le ergeDIl i~ een bo-eh digt bij bun Au.'ora W't'~ 6d. ;
werk, om, lOU nu en diln tusachen d. 6 dop Mijnbeer,- Oij lijl allelinl beke~d met de Muo, 7.. , &Ii. ; L.,nl(, ... ,gte
Dog een pro ..tje te neme~; andcrs doen lij aan heersebende draagredenen jp den loop d.. lijda, M~io 81e' 7., ; Jf lW
vODken,obap 'foor "D lof twea dall;en. En betrekkelijk ta lkunde on gldsdie~8tige 'l'er· If~'obt., Mzt.UOD
.... President Reit. t~ de H~ld. Volksraad, hording waanaD uwe DOm!Dera laali!dedeD ge komen 2." ,.., De ""'GaI""I ,.
clat hii boopt dat bij icc~ lI(ehoor ui "'fen aan waagden die meni~een uiIgelokt hebben op be' B 'lla MUUohappij la -~!::~=~t'~~
min 'fenoek, 0"; nie' t?'n beslult te nAmeD 8trijdtooDeei te treden met KerlatltoriteiMn, hDlllen. D. Directie b
waardoor bij, als StaatH!feei,len," in de moeije- ..le uadernin8, Za.l men mij ten _wade dui .Dbll'dill.n .... d;oor het
lijkt politie lal worden: II(rpleat" Yan een f'.(l- den" iD '&lenn te reepen 1 het il i te beluag. : _,41Q h~ ~, '0
•• nlbllwaar te moete~ hebben tfll:,'n de ui', rijk 'oor een Ohri8ten se in de: doofpot M teil 'l'allOb,.aar ..rlleade
"oorinll; daarvan, boe ,nllen wij ats bceren we'I'})ID,daar he"nog lal niUoopen toi;een .mjd '. hfJnDJeI. b.aod~UoI"
"'raaderi,'n~en beleag.en,[ besluiv n nemen om ronneel in de toekOlD8t. Er be~rell meer J bad.
minder aLl de 1I:6W'JDe+a&t te ge'fan, die ope wuende ."mmen uit M gl\&ll ter _ndha'l'Ïnl r '
Ill .... in de moeijelijke rtr I' tie brrngt om het onler Cbrilte1ijb re~en op dal wij Die& ht' ' DE GOUD AANDEJIL$B ~AUT.
"olk weer IUlhtema 'e loopen en te '8jlg' n: komt ondenpit del 'fen door ~linniaOn. Lu' I
IDar, wij hebben ,weer JOD-ae besluijen 'feraD' mij.roe de. onberede,!eerde ~pm'D&eD *' d.i.en i De beertD Johu JaDIeD .. Qo... " .. de
derd, lij kunt maar uw II d 'rpCD weer krijgen, ?pup, die &IreecU ID het licbt gekpOlen lIJn, gende no_rinleD tos 6 o.lD. 2' A~ :_
waDt onse preducten mdel"'n inll(81amold wor- In oogeneohouw " nemen. 'I . :"
deD. Voor boeren die dili;t bij «1'oot, dorp!>n Ten eerlte il de ongegradueerde iD: de letter Alpine... : •• 0 :.
'Wonen 10(1 all Stellenbo,~b en d) Paarl, alwaar kunde die gtIOoDneote"rd il me' hee Departemen& I Aarora Wil' ... 0 J
nel dienltboden wonen, tf in de nabij!ieid na Y&D onderwija, de boofdtaal, die m~ dua twee Aurorae'" 0 10
Z.. dingB$ati .. il het mi~tIc~ien niet 100 moei [e- eeuwen de bron wae '" ~ntwikkelliJg iD &lIe Ago. MllDro ':.: ... 0 1
lijk, doc~ in nraf gelt?gen plaauen, alwaar 'I'~~8n 'faD we~lCbap, lIJn erkend tol op· A&hena, Woroe"" :I 10
m~D m." blijde ie om ietnaad te krijgeD, lijn leiding voor d. J8Dlfd, m&ar de Bnp)lOhe w.rJ, Blne Sky .oo' ij 1
WIJ 'ftrpUItt om be' ..~k bun lin te 1I:&\'>n. die daarna door En2:'laoh beheer! die '1'&0 I Banll:ete 0 :I
Maar iD plaats 'fan dit ~ook in aanmerll:iDJ: le onse Kolooi. ie gewurden ter hani; geDomeD Black Reet. ... '.oo 0 li
Demen, word' be' I\IIe8 'lI>orbij gnien en word' lot ba?dha'fiDI!: 'l'aD .Engeleeh beb?ll'" De be- ! B"t!la'. Reel ••, 0 ,
c1e boer !Daar &11001 0*1' de lolen lI(ebaald. '\n~'Jke lall:enknDD18 'fan prakuaojhe ou!er·' Balmorala 0 8
Al"" men bet niet direkt dan i. het toch: wijskund. reed! de bell(inlelen door oo'apronle· Ban'~8e 0 1
cl. boer kan, maar hij wil het'ni,t nranderen. lijll:e Hollandenhll taal .in de jeug_d gelegd, Oit/and Suburbua oo, 3 11
Eli dai doet mij denkenj aan wijleD Dr. Bop, leef'. een doelt~, tfdn~ ul'voerbar npddel ter Or eau. ::::' 0 15

:: 4h:~ e:::t~~e~~i ~1~~:rko~~t li:ek~:i~: ~~;:kl::d e~~~!wI~:eh:!ide~ie:l~d' .~~~~~~:.:, ~riS~:::hl ... 'oo. g f
.000er: Dokter b~t schil'" of mijn kind pijn ma-nen , en "lf~. de IIObtrr,J" kri~e~ .b~ Darbua BQ04e ii ..,... 3 16
iD de ooren beeft, .. i, bebpen allNl geprobeerd, hot erkend dat II) 0,e"1081)eD "'11;, ~oëhlChe George Goob ~ 0 6
doch nieCa wil helpen.! De Dokter legt: echoonh,den 'l'an den eerateD rang; ID taal, Gold Fieldt ,... ' 3 7
jidnonw, dat kind beaft ~lIIeen pijn in de ooren, ea d. bO'l'&t~lijll:e en ge1eid&lijke :voordragt Geldenhui. ... ••• 1 6
bet moot ergenl een dooJ1l in de 'foet bebben, tot .. kenkennIl. : Do Kai .. Beef ::: 0 7
Eli bij nali ..r o'.den6ek ~IBek b" waar te lijn, Ten twaade welke kénmerkeDde uk. tegen(1) G'JIIIY '0 2
w&Ot lIa een lleiDe opeJiatie wae de doom er nu in de loop des &ijcl*'"r beomleeliDI iD onle GienO&Ïro • 0 IS
'Dit en heHind viel 'ruItig in elaap. Zoo aa.I Godldien.tige 'l'erboading, de onbere4eneereode Benry N '.... ...., 016
het ook I"a de beatri).d"g der dronkenpchap, op'fatting in de eered.i."DlkD, die leidi to, 'f!~' Berio.. 0UlIl ". ... 1 7
Al h~, oomol;elijb wil !DeD uikluitelijk 'fan deeld.~eden; ~atun~hJk elite taal beef~ lIJn BartbefJl& Union ••• , •• ' 0 S

c1'B~,Oe~!:bbr: f minde. wijn, geef koffij, be· :~~i::8d~c'~:el:~~?::!7 e!e ~~h~~ i~:::::~:~:::,:,~b :::'g 1:
~~ ::e!iet Ib::er'"~.,~~:m~i:~1 d~::;ij~~j~~ ~~n~~:~~eh~!::!u~~~:::!: aiJi40: b':;: Juai;:~ Tram ... ,.. ~ 1:
beid .'fan dtn boer ....n n.bij besohouwd wordt. m ed van de Kaapli$ad gemeenten dIP tot eeD Ju'bil... I. 'J:I
Bet II W8&r, er lijn boeren bij wien bet niet IOdelijk ontwikkeling en ,geloof"etse)o;erinlll KleinfoD"11l .,. 0' 6
~.' naar wen,el Raat, ~ooh dat lijn uitlon . IJs liefde band der 'folmMkUieid eoi eenheid' K:nl Bolo'llOl1IIM"II "', ol.. 0 I
denngen tD uilloDderinlfeD 'fiDdt men oyeral. i~. 'ferwijderd uit hUD midden en beefl de lier· Leen~n. le... 0 :I
Ook griefc bet mi j dal del Comllli8llie hD lei(' hJke rn .ohoone "uohlen MOgebl'&lt tOl 'fIr- La" el'" 0 0
lID da. d~ b'Jaren bun ..~l''. m,orgonl op de deeldbeden en njandigheden, daar OD,e Gode- ~I~ E .;.~ I Il
Duohtere maaK. 'foor<'" rt eeDig toedeel in de dien8ti,(e aamenkomlten &ell doel ; b.bbell de L Ds.'&Hie U~:;;ed •• ,. 0 10
maag i.e, WijD te drinled gnen, die in een ba.nd der broederliefde "nreterken, Kerk· ~ Do BI~k B .,. 1 6
open emmer heeft lI(eFto.oiDen luurRc~til{ la. uden de tijd naden da' gij bijeeD luh komeD Do' D~ 1 .~ ·1· 0 II
D.it il bij OD' gebeel ollb;kend. Ow red"nen 'fan alle buiten efdee1iDgen en Kerken. De Do' Cenf'" .!. 0 II
bIer bonD genoemd $e'fen iwij ook f.p de Duch, r ,Iementen tot rpgele,:, en tot inllaD~bouding 'Do: W.t:!a' .1. 0 8
ten mUI, doch wlj gelU'uikeD geen emmer ouer ..openbare Eered~e.n.ten ~taan; loo'feel May OJDlOlidated ::: 0 16 6
maar wel een halfaam d~artoe F<lei, il dat mogelijk ~le oeremonlosle btg1nae1e~ tece!!; Mn D"p 0 8' 6
een 'l'oorbeeld dat de 8lell)nboseo'le en Somer· beboudt IlW taal door Oil" 'l'OOnalleren lUer MarD Beef ." 0 6 6
.etIObe t oeren one le'fen,]of ltaat de bo..i~hejd ter laode gébragt, eD die daarmede oll&elapeu Varaia Beet .oi. 0 aDr:~ h;er. C~~m'dm~:I~Ad,al" .lteirll~nandde~APnaarb_lr~lle

Jn,opdal ddiePbrij~t op hUDD~ gran~~, en dat Metropoliianl ••~ 1 8
-... ~ ~ aa. - - r geen 'fer eell ... en komen 111 0II1e emeen· Me"er ea O_llo 1 l'

telijb laDIenwerking lijn tin lij wijet op e~n8' ten. ~ewau de een~~d .100'1'1111 mOleli iD de .. :d'c:erfon"ln D ... 0 ,
I"lDdbeid. Docb lOan i~ bet veralag in de EeredltDlten De tiJd II daar du e De· M Bo .. , 0 17
oou~s l.as 'fan de laat.tkebouden UingfYer parkmeD~.'f&O O~derwije gllui~.rd ;word,e,n y: Boe': lilx.~~"· "lO a
lad,nng In de Kaapetad, ~n ik lIag boe dat er 'f&OonderwIJsere. die geen grondig o.dI!""J' Deel' Le al ,OD ••• ... 0 I
~lIDDen nn n~m de ve~adering nrl&teo en ,e'fell &nDnel! ia de BoU&odsobe taal. , Mulder' ,.F ... ..~ () 2
Ult":&p~. "rwl,1 an'dereq 'fOOrlp&ll met de Ten derde eindelijk welke keDDl~klDde N b be' ann... ".. ::J 0 7
"erllgungen en besll':ten ~men, toen daoht ik .aak li" nn ter beeolrouwing in deD IQOp dae Ni~ ••• 0 6
MO de eeo'foudigbcid der .iboeren I!:epaard me. tijde onder Kerbu;oriteiHn. Eencoh4, roem Nooi'_,I'" bt'" I.. "', 0 17
de moeijel.ijll:h.id v_:I elkfl~ dag, 0 _eDwonder aucbt i.e da orde 'fan deD dag; een E,&Ogeiie ...._ac. ••• ••• ..~
al, dan niet &Ilea naar win~lh gaat. Einde· diena~ acbt li oh te waardil( met lijp ambt IN .~I~'1_, ... ". ...: g :
lijk ..raagt de COID~i8aie:i Is bet noodig bie· broeden me1e te werken in den, w,jnp"d I NooI firim,a : &_OD .. ~ 0
aan te berinneren dat gif! door de beetrijding dee Hel'''eD, waartoe mj I!ero~pen lijn de liffd. 0 ~ . nmrote ...... ..J IS
,an .de dronken,cbap uwe J eigene belangen b&- II ~ewerling i. nrd"enen de hoogmoed beeft p~en;;&). ...' '" HO .. ~ 00!SO
t ... Al f d' ".- b'~ d d K ~- d' nnou.v",._ !o e diepgelonkene boer, geen lIJn ovppunt erel..t; e ou a erkva ....n, lt PlOp" .. ~ 1 16
Oi?~.heeft ora liiD oigene 'elang~n in 'e lien I te lalDen in liefde gearbeid bebbeD 'in hun paarl P :: •.., 0 II
l\ IJ IOQen neen, het is ni!l noooilf one e.r &aD gemeenten doen nu hunne oogen open. ID P~ re a... "',
~)le.rinneren. dal weten wIJ lel re eD de onder- welke toestand lIullen lij hUD gemeen~n onS· ~'f!!.~Ki "berl ... '''i f :I
'I'lndln&. van elien dali: leert; bet on8 dat, kon de moeten. lo een bedenkelij~ roe8l8iDd 'rUl S -,,-_. m ey .oo, Il
dronken.chap verminderd .. orden wij een ge' liefdelooeboid; daar 8taat gelCbrenn ,I Oor. S?ebae ... d J ook' ". "'i ,0 176
londer, eteriel en beter kla88e un arbeidert 13: 1,2, Al ware bet dat ik de tAleD d.r men. Simmer an ac... ...,
sullen hebbon, dlo on~ mi.der ergen.i~ .aUeD Icl.Mn en der EnJelen 'prak en de liefde niet S::nhOPII ... f 2 g
,"eo. en getrouwer InUen! dienen. ED meen1 bad, 100 ware ik een klinll:eDd metaal of S J'DB ••• ...; 0
de Commilll!ie dat daar ik \ de eenigste ben die !uidende .obel geword8l). En al ware' het dat S~ , ••• i 0 6
op hao hel"'gltellend ecb(rij'fen een &anmer Ik de gan der profe~" bad, eD wiat &I;c1enr· T~~ry ''', 6 1
kin!!: maab, iK dU8 ook de efDig8te ben die a'IOO borgeoheden eD ..I de weten.obap ; en la~ ware . .oo. ••• ...1 0 6
clmkt en bel dUI 'foor haar ~iet de moeite waard btl. dat ik al het geloof bad, 100 dat i~ bereen ~a:a~l!~j ... i 0

0
8.0

1. om er nolJitie v..n te nomen, dan durf ik te uneUe en de liefJe niet bád, 100 "are ik nl -... ...! ,17 0
~n: ik beb 7000 aan m'5jn lijde. Dcc" d ..t nieta. 1 .'ob. 4: 7 j 8 Geliefden I Eaaa anI Veru.. ••• ...f 0 1 0
er Dlet tegonge8chre ..on wolldt i8 daarom: lid elkander liefbebben, 1I'anl <le liefde i8 uit God; ,V~ Rijn.... ...; 0 6 6
m",:, een n&amlooe fchrij'f~ dan wordt er geen eeD iegenlijk, die lief beeft, il uit God geboren ;Illow Bilrer ... "'1 ' 0, 0
Dotitie 'fan genomen, en .c~rijft men onder lijD en keDt God; Die niet lief heefl die ellUDen , 12
naam, dan woet die man Idat hij wordt Jl:e· h~ft God niet' geken+. want God h liefde. :O:'!'! ... ... ....1 0
braodmerkS ale tegen Ker~ en IStaat te lijD, Waar lief Je woont gebiedl den Heer lijn ngen. o..._ame...... ...! 0 8
he~een nieS altoos bel ge'ijal, ia. Doeh om te Daar woont Hij "If, daar worilt sijn Heil Wol'Ollter lbplotai\o ...._ 1 6
konen dat het ariolDJltill; ie 'fan iemand die ,erkregen. lIat~ ..u
.. 'f gaarne ziet dat de .dro~kel1!chap beeueden Tot in alle }~enwigb~id. ,o;;';-~:::::::::;:;::;;.-'::::::::;;;;_.;:,.:::::=-::::~:::::::::.
word," noem ik mij, de .we,i 0', B,

lf. P. ft. Klors. 1
Volk_bock an PIl'lrl .1..l'·6Irimhtblaci gelie ..en

bet O'fer te nemen. i

BRlJG OVER DE BOO.§TJEliRIVIER.

GEEN )3uiten H,waaouw,1ljZ
, hoorde voor Bakken eIl;;a.'''''.,'I:IU'1
zoDder een goede

I KACHEL: te zijn. __.
: .Voor 6 Potten ,
: Voor 6 Groote PotteJr

ED de KACÏIEL, V BOE-
REN, VOOIl het Bakken VaD .1Jrood,
eBI. VaD ,.J £10. ' .

Zend voOrPrijslijlt. '
J. j)T'T~rnT.'!I""""

! '44J1 ',;
lI.N ION LLNIh

; • t .1

ltOlUNlLIJKE AUlLP1~!i8J
ijtHO! STOOl!BOOTltAArSCHA.PPU

<EBPERIT) ?

UlI:lI:K"\,Jt:'''.'~ll.IeD. lijD in Ven.
"',"IIi."IQU ale Afalage~

•van ZOliDAGB &
Avoiltuur, UN:

, ik
"lapD
cln 2~
clQ,

P•• &
I.nu
deu ,
Jlu'bKookkachels•

&hs 88* WOllder.~';
JONEjS'
UitA ~ I 0 D:,]l.';o

B.,d'.

" Brandwacht," Calvinia, ::12Aag. )820,
A,JrI dm R.daldeur. -OP 0 B. lOT, lJBP'l'Don:i 1862I ,

/iominaal Kapitaal... too. "j j4,l,.a
Opbetaald Kapitaal... ..~ .lS,81
lIMerv'fona. ,... 11,81
I DIREOTEUREN I

Wel Bdele Beer J. A. BaU1U.lIJ)I, Voon.
" "J408. BLI8lr4UT. I
tt .. A. J. 1I£uu, J.•D.
H ... Gw. Jou.allT. W~ID.
" "G. J. 1I4L11uII" :
" 'I F. J. Bueo, PIL i
lt tt P. O. La Roux. !
tt "Sa •• V. y.ur
.. tt P. J. AULu ..
Bank geec. RenteD 9p V "''',~,r.

tarief te wOld. yeruollUllD
De ~D ".nndl....n

Doodeui.., 'I; IIDQrg~~
.ppJiea_'YOOr ...........nu'..

;Mijnbeer,-Onl&Dg! nrBoheell ean I)rief in
uw geëerd blad ~&gendo wat bet moet afge 'fen
-let .de klenrh,ngen 'fan due geweaten; en
waarlD de .cbnJur de boeren of het publiek
'fan C.l't'inia traobt Iwart te 8meel'llD; want
100 le~t de eohrij'fer, komen lij bij de poeron '
dan worden lij Diet geboord en dan moete~
de men80ben 'fee oppas80n el!'Chte vOQr bu a
~oat ; de meideD BDkin 'eren lI:rij~eu dCn g'38n
kaat en ~~ de mll:n vriendelijk daarOlD nugt,
wo.dt hl) weggeja&,d en d&o worden lij al"
p'&II:~en naar den tronk gebragt en 100 zijn er
nIe In den tronll. Zoo redeneert de 8chrijnr
op ODwars groDden.
n ga nel roud in be' dietriki dalrinia en

ik wee' Die' 'l'all een enkel ge'l'&I waar een boer
~ijn 'folII:weggejaagd heeft; ook il er gern eeD
ID den troDk ; eD wa' de meiden fD de kin>:!e· Il
~en ~gaat, waaronr de eobrij'fllr klaagt,
IS bet )Ulot be' tefln Jn"pWde. He' i~ waar I k
dnr hgt een m.al~ in de pondok en de man d
I' alleen 'ferhuu·d en de nouweD kinderen 0
willea liob niet 'ferhuren. Ow nu den "a,h. i •
ter te beboudBD, moet de arme boer maal die
laat 'ferdracen,.~n bun "ij slae onder sij" 'fee
g"en on wal hl) bun nie~ ge ..tl dat nemeD lij
lelf. OVI i8 bet algenae'D getal ....n Ila&t.
Nhapen 'foor een JODg , in den mMOd eD " ,
emmers me~l ook per mMOd; en 0:11 op " I
noemen wat d. ,oorugten 'f1Ul de wa.:btera '
ajjn en hoe lij 'fooruiL(a&n EeD seker w..c'l.
Ier komt bij mij met 1 bokken en Qa 'l'erloop
'f..a 12 jaren trekl bij hij 'rUl mij af weg me.
I:! 0 8c~~pen, een span be.ten, kar en paarde,
.. aauoor bij mij niell be$aald haef, 'fOJ, het
gra.en ; en daar. bad ik nn ~~. tos 6~. ~
maand ta be~e~ ID de dro 'ge bJden om,mljn
Yee cn het alJne In het I",en te boulien. ;
. Op het oogenblik beb ik 5 wachten met 16

kIDderen. de .m~ten dier kindenu lijD di~AI&.
baar, maar nie' MD 'rUl hen wUlioh a&é Jl"j
'ferhar.~D oC 'foor mij werken, ofBohoon lij ~eD
'f&OIDI) leuD eD op mijD grond IitieD. i Nil
naag Ik d~ IObrij'fer of ~a Toolde~erk'
,oor ban eigen belangen ID 'fOOr de ' gen
'f lOU de~ boer ~ .W &0' ala de onden ."heD
dan. bhJ'fen de kinderen na en oi:bek ..... om
e8lllg werk" doen, eD m!len dan niee 'dan elelen ; en daareotepo __
andere blanke kiDderen bard 'Werken.
smDd WOOllt nu iemand, di. ~ gel)reI".~k
g J()~ mtiej. heeft, en, daar hij
anden kan, le hij dikwijls ... rJlliat
Ichter bet ,ee "stuen, oflobooit lUJ
da.t om ,olll: M krUgea, .. er QIl ook
lID b~le boel iD clë uabijhêd' 'faD li.mpak1UJIl alt plakken,
~1Q.oht~ ~ ... ~

de nfv~ vlllehtfgeOU.
CI~IACI.lI~ be~D, wQrden tbanB IlitJlflwitjlll4

:!..&,1l coPal.. CulJtbe' 0( 1""P~""'!JtleII
,lliJmtrioeden pbruikt.
altijd in ~ uren 'de luu~D,eUjgate

vlq<BU1iren, aoD~~ de lIl&a'I te Yft'l .. oe~,.,

"'4n dtn R,d4dt1fr.
Mijnheer,-De· Lrug o't'e~ de BooDtjesriyier

la kla" r, £n cal binnen kortj voor bet publiek
verkrer opevgelliel d wordeQ. Er i. ieta op.
lIlerke'ijks in verband m.t C;ele bru~ dat
llo.~eo-iDII: l'erdient; DlImelijk, <'at nieteegon
lIt&&Dd"het bo lel! a.llen twii~ ..l 'ferbeyen WolB,

dat dio b 'ug do nood lakel~kste '111'&8 'fan de
drie. en het «thl • >o .. el 'f\lor hanr al8 'foor
de aDdere twee bruggen dj>or bet Parlomer t
,etit,md W88, b"r& COlllltruct~e als eerste wdrk,
&lle.. 1>10gelijke, tegoD.tand legen lich bad. en
CIa& lI'pl 'fan tijden aJ. Pari ..mentali 1 O. '1\1
Zijl. O<'nAldeelin~raa 1, onsen gewe.en M"'lI;i8
l.ralU Mr. Maske", en ' I....t bnt not leuc," d.
bealilIIing 'fan dou i rem ier, : Ter "tavinl bier.
'fau het 'folgend bell:nopt o'ljonicht barer ge.
aobiedeni8 ' ,

1 Geflt.md door bet Parlemtn' op vool1llel 'fan
Van Zijl £:l,OIlO lot btt L"ken .an bruggen
o,er de Boon'j.lA, Bex en ~ Di~elsri'fieren.

2. Sp(ciale IJt~nj( Uil din Afledinjl(llra&<',
waariD p.tirir. om B .lDtjeimvienbrug eers'
.... ,.all 'e bebben, lijnde d..j riner de geu"r
Jijhle Y&Ode drie, 100ali a'en le'len bekend,
wordt 'ferworp<on. en het Go,yernemenS gead.
nseerd met bet o'ferbru~gen '.0 de J au lJiaseh.
riner le ~llioDen. !
3 Dri. \ij,,',deB 't'Sn h-I pu"li"k "",hijn

laan daarop n811f de 8t.ad etl nrkrijgen d'lOr
JII'H"I< ..oor.l~lliDg 'fan l ..... n~ ~8teund door de
de aanleekenln~"n ID btt H,'ljf.Jpo.tkact.oor rm-
L'eDl po"tHrlUlru ter 00""101 ... u Je,e riyicr,
da 'feneleri Uif .an bet lJ,d~nemeM Yall Pu,
bheb Worken bi.j ID 'ndJ ~n Kol ~c~erlD-
brucker dal de b ug,;en " ,Li j IJ .. ,m a'.~t "Qr.
deD in de ord. aoo a18 In tt h>rlcment ge.
.md en op de I!:lItÏmate. "-' I' UId', nl UooDtj.....
Hex eD Ja" Di ... htrivirreu, : '

4, ODa ParlemeDlllid (\'an iZ;jl) ,,1. 'friend
'l'U publiek wtlUjn giD! t l~ n..", de nad,

~

"~g daarheeD-1OG al. II'J1ef,d wordt -iD sijn
IYar be&l1i~eqde, dat Di<'il..n~ hom meer hoefl
.rk Uil Zijl k noemen _I. dl~ Boontj ... riyiere

bruA" eerea sal gemaakt .. oNen 'Hij .iel de
aut,riteiten, DI&&I' wonde' lijk r. hn ni te ui'.
riel teD eD keert on'fdrrlchtef '",ko hui.waarU
W"nul I "
, 5, Eomige .. ekao durna ~,)r!t eealklare
OOie Magi.tIllilt lIl. Ma.l ew'; 'faO't Gou'fer
a.DllIJt om inlicbLirg CD ad. it. in dele brug.
d.oire 'Ienu«d. l1li geef, die 100 da' elD
alecram kOIll~ ,olpna t;eruob&l 'fan Sir Gordon
Sprig. IlIaar ko lIlinlte tollb lun lijn Depar.
.... ., 4aa ;Je blU« O'fer de ~an Dieee1ririer
!. 6IJ'IIl al "bonri worion. ; HowU: w'li
1D~~ ....... II",j 'I'

I
~

ft .... tt.. ' .... .... ~.. ..
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