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maanden .66. bet blj.,enkolUt:lll des Par
tegen wieo eene .. n~lagl bij de Ringsc 1U- menta allen tegenstand tegen V .. ro,nL'WUllJ'"
wui, wordt ;ngelnerd en die door d~n R~og delijk Bestuur te hebben Illten Vllren,
onee .tegenstand niet gegr~nd was"" 00
wordi oDulageli ; dau weder il bet De.. D vid eigen. ~rondell,"
dan moeten alle
Nau~,
die een lOlttongig "erkernd
.. I of valie.e bladen en Parlementsleden
het
t
oudktrkera.dslid
door middd van JWDku. sehe land door gt"8cht worden, zuljks. .
r~ursbrieYen do kOtlde kOQrt. op het llijf to hebben ged.an,
omdat ooie IZl)..lIlw_mer
het Verantwoordelijlt atelsel ., op ZllD el~ep
j.ugt eo hem een apologie afperst;
da~ is gronden"beltreden.
Maar zelfs het Yolk.bla'-,l'
'het weder' D~. David Naudé, die eene aetie moet erkennen, dat er ConservAtie.en zi)9'
wege1l8 eerscbpnoi.
tegen een dorp.gedoot
die nimmei hunne .Iag hebben neergebaaldl.i
yoor bet Hoog GereguhoC wegens IJter
erao is zijne r~ellofil,g
absurd.
WIJ
ï"
.'d
t·
dlt
gaa1J"uteUeó,
enz., ens.
Waarlijk,
*8r
stemmen me~ OI~ZOIl tiJ genop
10,
t
bet onIDogeh) k IS to argum~nteron
ru
het
D en .D~r te oordeelen, moit ZW vr. menschen, die niet lezen kunllerl of verstaan
het selC. in doze koudo dagen l"or warm willeo "at z j lezen, dat het liJ4verJ.wisti1g
bebbeD te Aliwal Noord.
Eo li-den.
die Ï$ om m.t 11eJeo te redeneren, die zoo wein,g
..,
f
.
besi
d
.. 'et
iD ZWEwa. buurt
wooen, sehijnen lO denlom
"entand
0
.begmsel
esuten,
at ZIJ III
hem verapreideo I!'loed te dellen.
Vo~rll.l kunnen of Willen verlllaau ~a~ ..~un~e
l'en broeder YaO ZWEerw. schijnt door ~ijn standers z«'ggen, eo geve' ge IJ I
ct n
n
. .. uur te ziJo
. aangesto. k en, g IJ'ik wij er voor, onzen tijd t... erspillen dU..,
aan eeue
•trij"dl USllg
ltlijlo:t uit bet verslag dor geruebtmak
ide blootleggillg van de vele' verkietr ..e ,vootua~ Naude fil. Wessel., dat wij ~rders op- stellingen, ..erdreaijingeu
en 01lt\T1Jkmgeh,
OpJJe~.D.
Die zaak droe!! eieh roe] als welke er ..oorkomen in zijn artikeltje fán
yolgt:
Eeoigen
tijd
geleden kwam IDA gistereu.
Naudé op desehitteeeudegedaehre,
geliJ·k Il~s.
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D, Wllhllma, IAecll~lei. ~lalmellbur,.
t"eede \ CalVinia ..rlJI'1l O. A.
Uitenh~ge. H. 1l.onglauda,
.. illiam, J. Sdhetl>8111,"1I"lIu.,a.
J. A N~fj'. tw,bd..
Towu
Preterius, .ptclale.
27 -Grlulf.Reinet.
)Jooljsen. derde. ?8. -Murraysburg,
JJ.
Morw1! derde. 3l.-Fort
Beaufort,
'
éim ... : Sr, derde; WIJleu JAy tou, 6{>llCI,IUIl'
~R'l'
EFZt8E~H,-J)e
Eerw,
U_~'''_,.'~n
nn Grahams ~'o"'jIl. hteft v
rels·~)tlde !liar ERg.taud, eeue ~
over Olivier Crotnl'!ll, de, mr alU,eClllJ!;DII
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ALIWAL NOORD.
( VaR
DE

ZliK

een Correspondent)
YAN,

M[$S

WESSELS.

3 Augustus,
De vervolgers van Miss WesseIs
schaodelijke
nederlaag geleden.
kwam Dóndlmlag
in behandeling
Magistraatshof.
U we lezers weten,
J. Wes86ls reeds in Januarij van dit
den Kerke~
der Geref
aan.geklaagd door den beer Chare}
den Vrijstaa4 omdat zij ID een privaat
met diens
broeder, den Wel. Eerw
Naudé, zou ~ge',tegd hebben, dat
N a.udé ) in
zekere
Godheid van IChristllB ontkiend
Kerkeraad.
~a Mw Weasels een
aangeschrev~
te hebben, Jiiet de
doodbloeden.!
Na dien tijd een
Wessels eene aanschrijving
vau

"'eJiflllr-ek

i

Powrie om eeneapologie of £300
la.ter kreeg zil eene andere
te teekenen df £20 te betalen.
aall8CbriJVlngen
verwachten de
en Beamisb ,og altijd een antwOOrd.
zij, op Dond~rdag moeet Miss Wessels
Hof verschiJQen, .. omdat zij niet £20 'iJ)e~lla
had." Het l'as een dag, dien Ah wal '..
vergeten zal. Er waren vrienden
Wesséls uit :Lady Grey, deo VnJstaa.t
iD den omtrek opgekomen. Va.n de te~@n~lrtIJ
weten WIJ niet, of er meer dan
waren,
niettegenstaande al hun
waaraan 'I'flJ reeds zoo lang gewoon
van de getUJ~QD, een onderlmg, was
ziek gewordfl
aan pijn in de maag of
De heer Bro~n,
M,L A" en
verschenen voor Miss W
woordlg
was. De heer
Burgersdorp,
vel'Scheen voor den
B18teerct door den Wel·Eerw. heer O.
va.n AlIWal Noord! Ten mlOste Zijn .a:.urWiaJ:"Uu
zat naast den heer Beamish
met a.lle
van diepe belangstelling
In deze zoo
zaak.
De heer Brown eischte,
zaak: aan te gaan, da.t klager
stellen voor ,e20. Dáa.r niemand ZICh
om den heer 1Nandé uit den pekel
gmg hij met 'zijnen Eerwaarden
bnlCCler
Jagt. Het was tamelilk nat en
rege~ en snefu'I'I, en verscheidene
vermaakten
ZICh met deze heeren
IJ,C111AI • .wfl1-l
turen.
lntu&schen begon de heer
Cl .. "'
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Sedert ZatnJda,g
woedEin
ruwe el.e';en.
ten hier op ongewooe w~z'e. I Reeds Ï8 dell
roop van den dag was'het redqr, selfs voor den
wiutertijd,
woelig en gnur(genPeg,
maa.r tegen
den middag begon de barotn6tdr ~ voorspellen,
dat er W!\~ ergers in aantogt w . Het. duurde
ook niet lang of het zwerlrh::
een onheilspellende, doffe kleur aan en o~er rie streken van
den gezigtselOder
spi'oidtie
ICh een dikke,
loodzware
nevelbank, dIe;' de h"tft van den
~nwenberg
aan. het ge~t
nttrok.: Tegen
deu avond stak: een kille wind, van een 'WCilllg
regen ve~zeld,
op mt het w st-uoordwesten ;
de omkrullende,
wltgekul~e
Wreu van dil overtijde der ',I'aft:lbaat dUlddeo,
,dat
het daar
reeds degelijk aan 't 6pok:du w • en de woer·
proftlten waren een~temmlflg i de verwachting
van rukvlagen en stor.tbwJen. De nacht daarop
WaB tamehjk onrustIg, Dl&ILr
ZoDdag ruorgell
bragt d~ verwachteu
stOl:Ill lU al deswlfs
g.;.weId aan. Dell geheelen dag oor en nog erger
in den ~roPvOlgeddeIlJ::t
bulderde
h~t
westen met telkens bern~u.w
,geweld. Som.
mlge rukwindeu waren zoqhev " als ware heL Le
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doen, om de berjS'en van bunqe grondvesten te
shngereni ell henge pJ.astege~s plofwn neder,
tusscben welke de zon nu~n dan een treungen
blik wierp bp het geheel r6rlllste aardrIJL
's
1
l!aauda~
was bet \yel wat. maar met veel
beter.
De WInd VIerde gtjidurilf vau het noord.
westen rumr b.et ZUld westeb me~ herhaalde Z WaN!
rege.nbuiJefil. die des atonds
10 geweld
en
la.ngdurigheid toena.men. '.degep den nacht eChter
begen er voor eenige oog~bh!tken
wat verade·
ming te komeD, boewel dtj luc~t ba.ar dreIgend
voorkomen bleef bebotldeli en &lies a&ntoonde,
dat de kriSis nog niet ge~rerd
WaB. Later
in den tul.Clit wies de. atonia' aafl in beVlgheui, en
gisteren !morgen bleef d~ wl>estheid van het
weder aanhouden, tot dat lies wldda.gs de regen
't minst

doou.

zon doorb~k.
zonder eehlitlr III
a.a.n de sterktAj van den wwd af t~
.
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Ophield ell de

Voor de schepen die.. ió Tafelbaai onder de
luwle van den zeebrelter sra.nkQrd lagen, scheen
den gebeelbn storm door f.len,gevaar te bestaan,
maar een onvoorzien toev.l waakte. dat onder
de vaartUlgen !Il het dok qeu'WondárhJke ronrte'
dans gespeeld werd
De; had!k John Ba~ifield,
die Za.turdag stulUkolen <!\"ergescheept had III
de maal boot Celt, en la.ngJI J~
gelegen waa,
raakte ZC)ndag morgen v4n ~ro vertuIJlng los
eq aan 't di'IJven,eu bragt~zovdoenJ~ een gehed
on verwadbte visite aan an4ere vaartuigen, tegen
w"lkil ZIJ op zeer onaangell1\nXEl wIJze aa.nbotste.
In de eerste aan.raking rerpletterde ZIJ hare
eIgene bOOten, en eer de
Rose kon sta.,á-en
in het lot\faardlg
streven OT)). haar met eeue
boot te ~Ip te komen, hqp zij door een zwaren
rukwind voortgezweept tEten jde brik Hrultenne,
III welker ~wg ZIJ eelle d.cb~ge
verUlehog
te
weeg hragt en wier bOOgtfos 'lj knappen deed .
AlS tegencomplimebt
deeB de brik b.a.ar fokkesteng spmllgen, waardOOl! ~r
P&za.anstop en
groote tdpmast
met don;ereJld gekraak naar
beneden kwamen.
De brik werd daarop aan·
gedreven tegen de Dwtscbe ~hoonel' Salia, die
haair begr.oette met III aenlboeg
a.a.n stuur· •
boordsziJde
te loopen. (Me
groote
kracht
rondslmgerende,raa.kte
de!ba.r nu slaags met de
waterboot.
dIe langs de Ura ~fte b~8 gelegen
was, waardoor
aan dete ~te
eene &lIes
,behalve l'lelzlerige omheJzl~ bespaard
werd.
Weer va.n de waterboot ard~~ende, raakte de
bark het briJcschlp ~
den boeg en deed

liYiU

tamelijk ~ schade aa.u deszefs verschansing en
sta&nde want.
De 'I'fl14e 1vals kwam eerst
ten elIld1: toen de bark' tot. bed&ren gebragt
werd d~ de matrozen v~ .et havendepartement, eik hare vaart stuitteD! en haar sekuur
vast~
aan de wid m.1!, ~
welker
'veÏÏllr(lnn~nll.1 zijde mi) ten laatste tot beJlnt(mg._:gekomen 18.
Gednreq.de
een der ,eIe rnkvlagen"
die
Maandag 9ver de Baai -o.ïthlu-stten, raakte de
Franscbe wk St. .A~
Tfl,~ anker,
iets dat,
volgens hot oordeel vuf
4eskuwbg ...~, met
baákun~~~
sotr.rt vall
ketting ~had.
want g~tie
waar ZIJ
lag was, Qrlfil den herige~ windW:--aa~lDg
genomen, itenoeg bescherOld ~gen·de loopeDOe
MJ~l~eeJle,f zeci!n. III lillen gevallen het ~eit was dUldehJk,
men zag paar spoedigi zel! maken om den
storm te h!:a..eren. Dwa.rtt de Iba.a.i overstekende,
gelukte !let haar DIet, oY~ !Stag te gaan, en
den wal af gezlen, leek 11Ft er veel op, als
op strand zou loo~.
I Dtt.t ónheil
werd
vermeden
en dOor I behendig
sturen
t:.K'''1 .. '....... he~ haar de zeili{a
Tol te krijgen
en
zetten buiten ~,wodat
ZIJ weldra
gezigt verdwenen..,IlD in het rUlIlle sop
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geweken"

l

I,ooil,.

op

<

~~0~~i:~:n:~'X:~t:t:Ïemr:~:~:~lDt~oors4C:d~~
"!legde.er bij, 4-at ~Ij beel gaarne den EerW. liter em
,ID 'er tastballf ~ewllJ' Ta.n hoogachtuIg
en ,rkente ..
L
lijkheid 1100zuln ~eyeu, en nrklaardll
zlOl~ bereid
tijd. in onze kolommen werd bekend gemallkl,
:.om indien UI ,enllên andere heeren geliJ~ getlnd
om een paar ver~enigingen
op te ri~ten.
GEli.ucBT.-Er gaat een "eruyat. dat een kleuring wal'e l, eene Insc~rli"nllshJst
met 10d te 10peoeD.
De eerste wllllraan hij de band Iloeg,
te Now,!tub 18 upg.ha.lllCeu "ege~. dillmantdll'fstlil.
OnrnlddlJlrJ" 'tI!'erd aan dien ,ooulag "VOl.d8~ -De
het u Aliwal Noord Gemeente Verded· ing
DE lIEEIl A F ROBERTSO)i!. I:o,.n Tan den Secretaris "'KB bilt at;eheldlnlfa-verbo.lld
ntraugt
Genootschap."
dat ill der tiJ'd tamehJ'k I ge. WeiE ,rw. De, Robert.oll, la LUIAIII ai"reud Re~idctnl gejurIJ b,rie.,eo < uit, 9.' butteudtstrliitell
et de
Magutraat
te Qeor"e
verz.Rérmg,
~t de bewuste. pe~tle dagell k. door
ruobtmakeod
WU,
maar
in
de I*~tste
_..1.
h
een groot Illnlal VllOht&Ddërl geteekeuil
ordt.maanden minder YaO zich beeft latm hOi en.
TE SoMERSET OOST II .ene '.rK ....·rlD~ Ile ou: In de ,ori
"eek ti'D 5026 dlamaoWD,
egende
aI
EeD tweede vereeniging \vu die, uite, Ier den, W. 9P les"lutlen
ll"gen S.par ..tre ZIJU... uge
8327 karat~,
bil pu\il~eke vtlling In I&fJder~b.lJden
..
d
bbL
·L
lWW"U.
•
,
ov.rge(sao·
nOil 17l:16stuks ter ZWlI&lle ~n 2a35
verngllD,ren
e t &ns esprozene aO(1.,v ort~'EIOEMDOlf
nil James DeDny, door den beer' karaten we~en opgehooden.-De
pb.atileli ke gas
.proot.
Uie was uiets anper. dan een _oort 1.
olmelJr ol'g..,ell.1,
IS vorkocht &All l\1ocba· maatlChapplj lt.dt op bare jaarhjksche
ver derlug,
1'&0 diapuut collegie.
Anderl' dail rle m~t'8te 111 olhe '1101' £651.
'''lieden
WoJusdag
gehoudeo, een dnlde d van 3
.ereenigiogen
Yao dito aard, bestoodl (of
HAlfovu.-De
periodieke
r"i!szittina te Hauo
percent ,oor di aalldeelhouders beschikbaar1 ~leld.
hetuat) l1ezelY. grootendeels
uit
li,clen ver, dIe tertt bepsald ,,&li op )9 S.pt.mber IAUlto,
GR.lIUMST..t.D.-Op
voord ragt nil ad'Oktt Johnvan g.. orderden
I.eeCtijd-diapJlutlievfnde
... 1 g-heudee wurd.n op den l:ldoD diU m.,.o<\.
1110 heeft h,t
Ooa~d~ke
Hof den heer Jiu phr.y.,
yoeboeren-en oie, alleen .ch~ljonged .. p.s
TooVdlJ._Llutenaot
HIli
zal Vl')jdag .. on4 te Tao A Ice, die, gellj"
mr.u weet. ein k If.r dIe
onrl'nluDde
CiCero.. W .. dit één PUI~ VBII St.Uellboacb
opl,ed.n
a~ toounaar
lo het bellUlg de kraal :tlIDS broeden
kwam bHt~leD. oodehJk
ve .......bl·' tuascben
dJ·t en andere di- uut. Jor .Kogelache, kerk .u .cholen IU d~t dorp.
I Rewood b,d, en desweg. III hechteuIs w~ oDder
.-..
borgtogt ontslageu, vooral op een affidavd, dat de
eollegiee, er WH ook eeh -ander.
do
HET. AOMIItALln;r!lHOF -:\taan~alt
werd
de Jonge man aan em a..nval T&1ltyphWl'~rta
leed ~n
meate
dobating clubs wordén godsdien~igt',
beplllhU~ der nak lt-lid &ill yl V1vid. 'oor dit Terdero guangeuschap
zljnt Il_ondb.ldl
ero.tIg
tbeolDgkebe en kerkelijke queatien gew~rd.
Huf geelodigd.
D.
ultsptuk
word III bier~ad btlnaAeelen Z<)u. Het hof voe~de er ecln. d. "er·
• b·
I
I
I geoowen,
!rlaflng bi), d.t dezê betchlkklog
uiet 1U... i worden
ZuiL..a gose h·le dd e OIet
Ier.
ntt'ge'1dee
DE HUIl DI!!Tllf -De bedank brat van den heer !anjfemerktl ala of de aa"«eklaarde OOlOhildlg re·
scbijoou de T.nigtingen
meeatal .en sclherp DIStlD ala 114des l'arlewent.1S to .l{aapatad unl'~u, acht werli.L'f.n
ltadbui,e
IS .erledep
laaDdag
ecclesiaatiachén geur te bebben gohad. £el'
gen. )l"o ont~eul, dd "Jil bedaukt" iets me~ de eene bl)eenkClimat met den heer Goodhtfe
ehoaden
onder de godadienatige onde(Werpen,
elk. Separatltkweatle
to D.abQ beeft.
ter r.ake ,.1Ii felegrafhche gemeaulIChap me Europa.
aan de ecberpainoige kritielc der Aliwa scbe
BISSCHOP GUY
hl.ld
l}liltél'9u benatiging
YlO D.l_~)fd. riaolutle4; waartoe de Kamer
"'in .i.oop.
d
I·
Al
~
lIi.IIWO ledoluat.n
der
Eogeleehe
Kork.
De handel t. Port ~111\&\lIth gekomen wu, z1 n ook ~
tapuut lenD eo wetden onderworf)e'P waa
I-i
held had pluto
in d. Kathedraal
nn St. Gra~allllt.d
genome:1. ter.IJI tutus eene c Olmll8~
de peraoon Tat'1 den Z.,ligmaker.
Naar bet· ~. g
wnd a.n~r8teld om d .. bespro1reu aanael genheld
geeD ,erteld wet'd. moe.ten
de oord I..elrgo.
geitadig
iu het 0111:tI hOlldeo.-Aao
deo eer J\lhn
hngen
ruim 100
\'liJ' al. scherp nnig
VU DB JtOUDI O~TOJtT~M.-Ml&lJdar·
~olg.n
Wedd.rbunll
den prf.ident
~.r Weld
held ••
k loan ,ereenl:lD~ 'Van de I\lbanlwche Broedere" 18 .Ia
.•
Wl;d op de .Iaftten nlblJ Ulattmont
bot
0
&11 gewoeH.
W-eldr. "eroam men VllO t. oen S.il.nden
ve."aohter
gnooden,
BIJ oDder. erkentenIs Wao zijne 'Veelvuldleo.1AD dat I.~ootlcbap
AHWal Y "OI'en ongehoo~
dingen, 1e1ke loek door deo veldko~net bleek, dat de m&ll gestor.
be.elen
diellate"
eene prachtige goudenlllll'd&\Ue
er gedebiteerd
waren.
ZOO werd e o.a. ....11 wegtDI blootatelliug aan de mwu. kowle.
aot een w.puaebjk Opecllrill TUs8ld.
werteld, dat de heer N.lldé, de broede
"an
Eu D.lGBuD.-Volgeue
de Pn.tcr,' Regirter
BI0.lIl1E.-'I'e Port Elizabeth ia .. _ledin
week
den predikant. de Godheid 1'&0 Jau tri&- 11 de h.. r Joba Palmer naar d. DlalllutTeld.1I
.. n aanklag' in ".rhoor geweest tel'D ~atherina
tu bad geloochend. I Dat bad ~iet m teo "rtro~klll
m.t teuo. drukpera
m d• ..,.r~llCht. Gallpni, pb.tPi"téneD,
beaohuldijtd vaD ~bn"d
gezegd zij·o. 'a Heereo N audé'a toor ont- materialea ,eor het Ults·v•n nn eeu. d.golijJuche te liin met Aldolf Landman, m zulb ilerJIJI haar
couraot.
wettIgt' man, Frederik KIUa' al~ Frans O~oni,
brandde. Apologie 1 £300 schadeTergoeD. lIlD 1. L. TRUTER, Su., vroeger Maw.· oog ill lo,on ....
Kilian "rlr.lu.rd.,
dal hij om·
-ding!! .k,ie I ! I wa. het geroltp. J~nge- traat vaD Calvhlla, II aangeateld tot HoUaDd~en
treut negen jaar geleden door d.n ~rw
RobIo."
jufvr. W~l.
echt~r Tan wat ata~vastran.latenr
bi) bot Hoog
Geregtabof
eu
de gehuwd WH met gdnoemdo boIcbu}ill"d., . dat lilt
.tiger gehalite <-aD de APolO/;ie-olldert~k,"
Rondgaand.
HOT~U.op de Di~uwe T".rwaarden,
hun huweli)~ -en kind geboren .ae,
groot.
eilaatat
door de Rfg ..rloa Toorgnteld,on
door d. moeite met ZIj". vrouw had gehad YlO wiege hare
H
llaars.
et was bij baar aan der d oven \V.tgo~ IDI coedgekeurd.
onlrouw, dat biJ lIa op ,erscheid.oo
plutllrn te lijD
d~ur treJtlopt. Apologie?
Zij be".ard
et'D
I VOK.lLK Muuu.-Men
TernlPelllt, dat de Kaa.
reweest,
naelt' de dlama.:JtveldeD w~
vertrokken,
minachtend
sti IZ Wljg.ell. £300 botalen
Jat
d.ch en de Rondeltoasche Koraal nreeuIgmg TOJ~- en e·ndell) II. nn ollar teru!,-kolIIende I:IJU8 ,~ouw Oil'.
W I
.., nl) eo... •.• weIgeren
.
k' Doment
a
8
(jelte d'e hem "ett.'de
twull
m" ..ude
gdleden
e,
.. ragen
li
00·.
ZIJn, om blnll.n eeuige wekeo aud~rma.al ,eoe m
.'
d"
d
L d n eeu
Ten laatste was bet AKTIE!
maar niet "oor groot. repetitiO te lieven, .n dat de heerlijke cautate te zIJn gebouw
~~t genOt!m ell
lO !Da,
£300, maar niet voor het Hoo!! Gereg ,hof. .. BUlldmr of the :)llIp" weder &&1wordell teu bakker van Der~p: De n Ier "'an d~, ~.,Y&n~pne
~
h
b
t
b.v~tlgJe
d~ ~8tulgems wat het buweh~k I aangaat,
Het aangebragto leed daalde in waarde.1 £20 r oore C' rag
en zeido dat tOBm de unklager Zich op Cle I dIAmant·
vas nu geooeg om bet te beratelle.,
de
EEN DIlOEVIG
DERlOT
,. Kapt.
Gra.ntl1alll, velden b~,ood, een I)ultscber flin daa,r e.k~meu
"'I.t'.
It
b
·ddfl
schoouzoon no U'U h er G Laou8bt'rlt. ,.. K'ap.
'WSS lIIet het berigt van zlJoeu dood
bij !le m.lie·
JlLaglslraa{
Rap genoeg
om et 'tm
to~ atad"-zoo
wordt uo lJtltolt,.pall &ande E. P. Heratd aeehng wuntlln ZIjne d~cbter bltLer' gf.&chreld had.
te dienen. Maar' deze laatste weigerd
zich geecbre.en-"
18 "'erl~doll Du.god.,
(30 Juli]) dood J)e l:evaog~Jl' zelte verklaarde
bvtzelUe1
Tegen
tot het werk: te lefmen en wees dtn leisch I~ ZIJDe te lit get'4llldcn,
Laud~nlllil heeft een Ado'pb
Laudmallf hur
tweede milD, "fOrd een
van de hand, al:! op geen eig-eliliJken
laster 'lnde aao IIIU levru gemaakt
D~ on~ ..luk.klge WMS, OO"el tot \'en8chljnlng ultg<Yaardlgd
D, .. aukla.
~egrond
zijnde.
Alzoo maalete de flager
uaar Uit IAt.r aan 't Ilent gek~mpn tl1lh~,~tleD schIjnt ger gaf venolge~;
te kel\u u. oat bIJ zlJ!)e vrOIlW
nasco. Nu i. hetbeel gemakkeliJ'k, te la cbell te bhJ~'o, 10 geld.hJ" moeljell;khedeu.
nl~t lerug ~érldlfgd&. maar 11at hl) bil ... lI'6nH;hte
SKUTS 1:8 GB.U~DLlSGII-~I&alJdag diende due
gestraft te zien vUOr baar dub~el haw-e'I)!!:. Na>iat
leD ~iJlleo
koste, maar wij aympath seren
zuk voor den mnglStraat faD KaapIl.&d. den heer DOg eelllg4 glltlligeols was luwe"oundn,
w!l.ld de z~ak
iV~e)eer metheO'l. Immers hd is niet eeo eder, Itlven
De nrweerd""
wooullcbhg
te Durben, ultge<teld om den etr" heer Ur"olu, te hoteu Wl;U.
(}Ie Zich in een di'punt
koel kali ged~llgeu, .ercl <iMr dpn heer 1 J H. Smutl, .x-elg~nllar YOU certltiiaat V!lll 2. AU~UStU8Hl7! werd Ove ban hgd.
ZIjne kelmte to bewaren in de bitte ,a~ den de Z,ud .Afn.kaan, !:eda,,-vaarJ
tel' betahng Viln £4
tegelIjk met ItU oat,fi,aat
na den t rw heer
. Il ..
II
D
2<, 6d.,zIJIlJe e·"e ttkelllnll van Jlonlll\rl) 1860 tot ao ,G~ezallr, leeraar vin de U rllOu Cbapef,-D
)iUderdag~,
4ItOJ Is Dlet aan a eD gegeven.
aart0Ht0rdt
Junlj, 18i! . De verweerder .erkla.arde, toeu hij be. toen d. zaak w~~r voor k wam, 'der ileie1d h eer
.oms lange ot>C
....ing ..erel$cbt.
t Jl! taalde tot bet elude 1868 voor dl" couralJt b..danU te lJyasoll lIallhnll de g 'Yall,gene aanL dll~ eene af
.ltocbtl bij uitzond I ri-og, dat de man, d ... niel hebben.
Omtreont dat plint werd drjar deu e'8~lier wezlghlld vall deu UlIlU Toor re'tu Jar~1l ~anlt ~ene
Van zijne Jeugd af aan lid \Yas e~ner JlIlpO.
Keenó getulfI'81111 a ngeyoerd, doch dll$r Gruudl~ul:h
nouw wetllgde 0111 oen ander h\1wollJk
aan te
.
. h
eebnae hetltla,j al dell tiJd door te bebben onl~lIo.
~aau
De IIIllgj:,\~tI "at antwoordde, dat ~eLti nrt~rv.eleelllglllg.
I'D ZlC gewend heeft aan
d
het in toóm bouden
vali tonO' en hu ....eur, geil en ~elu'n,
d~ed de magIstraat tf;zeu belli Ult·
~tldlglUg als l;odaUlI( niet kw.ad
'VAS, naar
at
..
'u
'praalt voor de Tolle 80m m~t de kosten.
De heer uet f.lt door tllljC Juni
moet be'lI~t wor eU
Hl]
ZIch koel en kalm kan houdt'n
to m!Ïdilen Blore trad op voor deu tllSl:hsf.
Yerwees de gevallg"ut!
tCl te e.;btQIIID~,
ai' ontIVan de wedt'fw •• rdlghede'\,
welke he" als
WEGI10COlfOTIEVli:N
-Vol~.n. een brIef, door den sloeg haar onden borgto;:\ voor £2~
lid van zood&fli.. genoolllchap op rijlperoll heer Ja1.,l& uut .... O!!8n nn den b.-er fbomllOn, ZIJ"
NOODLOTTIG O,SGEYAL -Een
alltq:lroel'l_st
voot·
led'lIJd, zoowel blllllell als bUllen de ~hurell de ueeren llraSSJ th~ns bn 19 lIIet den wealooJUlatld
nl
mU!,;le Zltutdag y )~'mldd.g
een plob¥tlhog
van de verg.deuaal, le beurt vallen.
~pt'mt
voor de Mlllm~8bunJ.cb~ Mu.tschapPIJ te maken. elDde ann bet leve I TUil Paul Augu.ma, 9'louJ"ten
(fn lal die III October .. lhIer ZIJD
'fefenl luveTrt de Zooll V*1l dell Een' beel L,~utfo ,t lOll OtnBt~lIdlg.
men nu ill aanmerk111jl, dat de heer
audé beer Janl.
uleuwt' certIfikat n wn gunste "au de hed.u WMeu al~ volgt, 'Ie~ t\Yee or droe ma.kkefl
.blIjkbaar eerst op rIJperen leefuJd zifh op locomotlonn, 'WaarUlt bhJ!,;t, Jd geuulflnd. de ~rrc 8pelcIlde url dell 'fdet VRII d&n Leeu""HulI(lljL, t bll'm
de OlllllU{Ulige wateren van het dt1pUteel- ju.n, waarin ZIJ gehrUl.t worden, El) geen enkel de ]'lI1ge LrlolUUuob in de nabIJ held ....,Il een1da.ll ulet
stelsel waagde, en d.t de meeste bJuer
onielnk
veroolzukt h~ .b~n en paardell-met
Uil
ver hU de pla
'un qeo Le~I ~I.S~BIY. .E,," Slok
vali oude.
11''' k. o"k
Toord.pc>onre ...t'u
of bamboes aldIlar (Jnl het water zIendeli driJven.
mt: d et:I dil
t!u, evcsll atil lil, ollgeoe f,811 d arelI, tooderl'"
d
I
selrrikk,II-Spoe
IIC er uu gewoou wor
bil,
III ~U ke bekro)p helll de Inst, Zich d,llll'all
met'.'er t~ makell
.eo 812:00 kunnen vt'rondersteld
w9rtell Wat v<>orbehoodlllldJelen
al. e.n ma.o ru,t eene rOode eD klom hiJ lif "au deu ra-uJ 0111 da.; doel te -b·rel.
minder .oorzigug
te ziJII geweest J il~ hUil vl"lt g.-hMI Gnno.xilg sIjn, ~rI dlilot
zij 8,000 mijler! ken.: Zioh ",ooro.er atr.kkell.le. gl e,1 ~rJu,leene voet
sprekon
eft deelan!eren,
dan kunnel~ \\{IJ het hebben alg,I'lld loud ..r dillUblJ nel te lIJdeD.
Uit .n raakte do ou,<lukkl~e
kuaap In be~ water en
~em ,er~evt"n, dat zijn humeur
IlI~tlzjJlle
Ti·'
z()uk. Inwe1nll(oogeubld.ken
kwaw hij wEr bCHen
EEN W!:oIJ[ VOOR .lRBIUD$T.lKII.a& Jl.lelllil de eu traohtte 10mb, llim -teil"" k..ut ~p te IImUlen,
verataDdlgbeid op clen loop glOg, en d~lden boothedl!n eu koelt.. te Algoebul bIJ ge egeuheloi
d e.
li"
v.n bUltenge.Olle
drukte
door arbeidatakiD"
de maar "'lel w'e ec In et water en ZOI)k 1111dierlllaalIII
het sleeh'A.. zl·Jne wat meer ••• varen vrI· Ildan
w
•
de diepte w~
'reo t'll'eejloll maje 'bo 'eu k 'mein de
4!u..el, dat zij hem niet tot bedarell br gteD, maatachapplj.n noodzuktln
tot nrbooglua: YlU deed hl) WEder eeDe 1er~ef'f$che pog}ng ofu bl] deu
voordat
li ij cicb
publ!lek.. ~ad bloot hIt reedt tam.hjk hooge dagl<»n,
werd lDiede- wal op te Ithlllwan. w.arn1 c.... 0'1' SChlJllt eeu
I
d'
..
h
gedeeld. dat de kooplIedeu III Icheepugtllteu
aanval V&ll krrUnp of alld~'t toe~aJ beID ).IJ~t lOr.
E
g.geven.
ene .. nte
ea,
le WIJ u t o!'l 'IIOrnelDiloa 'Waren" om yall ;Idera
het dlellst.
hUlderd hlbbeo.
HIJ,'vetdween, !b"lAu, weder I\A&!'
~ebeurde leereD is, dat bejaarde lie~n ill doend persou.. 1 u.n te ,ull.~ Daaraan ISd~JJnt den bOl!em tan dm. dam. EeD ~Ijuer makk.rs, \Vat.
den regel geer,e dispuu(genooucbapPoD
be- werhlijk
,_volg
te
Injn
In, de lion gtheeteu,
~ron,
lllioe.iIg lf) water om hOlm
booren
op te rigteu ; en etJue
I
dat St. Bcu.a Guardl41t leeat o.eo, dat de b.. r W. hulp ta ntleelicll; maar de diepte n.D den dam
Y
' L d l
..1_.1
Carrol aldaar per Bnton eell rehrij 8n van AIJoa. nood'ukte
he...i -eldra, OIU op ei.... " behoud '-_
Ulela .. eratan d 19 lI&n I' C met
goWIU
b ft'
h d d
d
.., ..
..-~
......
1..
baal ... ~ 011 vanjtIn, ID 00 .U • Ilm &00 'P\)It 19 'dacht t. ZIJDI,eu 11111 Droote m~lte .I"'"d~
hll' er
&weatien Diet te maken tot de
I
'k
50
._.1
L_".J _.1
t
II
d
....... v ZooJra
mote IJ
gueull 1J'IIUW\_el\aan csWlr'en,
zo .u e, in, deD '&aten G!rond •weder te - bereikelI.
ven Van dlllCuui ... ~ar er geene
er ..... nchljl1bj~held
beltaat, om dat aan~1 I.
het g.:beurde b.kend werd, schoten verlChotc!en.
wd - hen hed ..u ter hulp toe, mllal h.t was reeds te laat en
welke zoo zeer aLti die bet h
bekomen, .. u" urgaUlaaLI8 word~n
~
liet bart koel ma~oD.
Eo
te d~
afbaleno
oDdank. alle aaugewende pog~en
kon men ~t
verblijden wij_ OilS ovd' de nitspraak.
Ds .lFBCHEJDIlWSBZw.&IIIG.-ZUurdaa
"oor acht nlo' eeol he, lij I van den druukeLi'lg Tiliden. Twee
.
k
d·
dqell zou t. Cradoe" eeue Separatil!.,ug,daring
ll'OU laug &oeh! m.n er b vergeela
nur, tot da~
alMptaa
ten gunlt. 'Van eo
WOr<1.lJrhGudell.
lo rie dia!l'lktel1 QQeen~ l"owl1 'IndehJk een It..Het, dlo tot d. noadlObool
van
..." .allo dispuut-vereenigiDgeo
en O ...lt Lon.len
worden petltt~n ~n guDSte Inn deD heer L chtfdot behoort, b.~
ui~ de diepte
hebben gemultt.
Het son ollIDog.e1
II..,b.ldinlt
onder1ie.la:.nd.-De
beer Dielin lieen opbaald..
I~.r da weet, hoe
gehtele
leren
-eeu deba~ te V\leun. indien do.
b4td.nkt al. ....derowoonhg...
t'&n Colesbdrg,
eli .tr ......u V40 deo. eerw. hkr
ightfoot beallaai
_oerenden Ge" .. r hepoo door den
omda& Ilij, oen anti s.parati.!& .Ijnel., zich 018& be· ID het
versallhLtn
YID
an
r hJdeD, '1.1
a
voeg 1 acht, lijne ki..m.l8, dl. ~
Separatie
bgt !kaden Id. biate "an .ed'j1e~oel. h~m in dtlo
"ot bet geycn 'an .cbadaYe"oedl.Dg
IlLlllle' vertegenwoordiaeu.-Te
Grahamltld
zware ~klUJ
openlrJk eli In ho~ 'orbo~
•
.deeld te worden wegena elke
Port iliaabethsche
adret m.' uoanlethe
betoond. D~ ,e~llUlo"lld.
knaap, het óud.ta Z1jur
.oorátttlliog ol .mi.... ttiug V&ll 's
.. d. poblieke 'e'~uillg
IIngellolll.n.
'killderen, t.l~e ~l.~ mdr dali
of li jareu en
4t:n arg1AlDc:utatit',
doo\' b.v. te
dat Eerw. D..t,"n Wiliiaml nam alwUr deel
wa. d. hoop ea yi'tagde &iJner qudeÏ*. He~ lij¥
.' of B zicb ,'oor renu blikttlllKbe
.
delll008watie .0 ley.rde eeu. ~lIépr.ok,die '2f
.el'd Dwg84.~ middag ter aanl. b_teld op het
"""
r
11"'IIK~IQdl-baal•• t. De SomcndCDt'l'4m ,nrkJ ... " &lclt
kerk.bof "'!Ill St.: George,
werw-.rtI
een groote
Men bad ..tl.rkl.. d--cn toch m...ru,.. ha
Se,.raUe
maar
,oor de
,&II.
lObar nO dt'!ewéJllthde vrieDdau ~ &pbodtoefd.
Gfme .&ndUli &lU:W!)IUlg kunu\1n
,R'germgudel.
Gluiers ,el1t!~lde.
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.. NO(>l~1fordt die Delgiu uitg ischt.]
lO
18 all! een kiem v
't Ievea
•. Onl aaDZJO ID 'ewe·e ;
•• Ze duurt VI1I1' :\VlegJe tut de ket,
" W
wij 81'08 1pt'6ldell in d j
d,
.. B Ooh DUI de wees te leTeDsvreu d.
J.
. El. R

8 Au

n,

tu. 18i2.
D jil ..atliJ
v
,,~ dit uJerwerp

Kapt. Finlayson over het Britsch
Bestu .

P, B

S;MUI·e.
Den,

•

_ 1

A.S

Ru

!li.

Tel"p.oue
.~.de)ilitaeb+. RI1nAfriJlrr
den Udeelin~
J:ehoud~1lJi
to ]i{a}m:_11,' op
'&ll:.'.
waren 6egenwooraig de
'YOOmtter. en de heerelt J. AUlilrtiin. ',":(l~ ••

M~~,

qitd, D&Ulkii!-t 0..;o.Jllleqlll,JIl

Brealer.

5tigli,ug.

,

dii~otk,.~

t
laetht niet
bef .wf
rigl ia.dreebtlld • .,...

"Il

.

.
Notulen der TOJIige \'etpderlog

'I

,
goedgpkeurd.
r 't r.aJit. Htal.lbof '! , • De Commiaaie, di. HOgeII1teld
Il tt );Io.d. jp" .....
th;u ... eNDlelcl ijllel, ,
'Lammerhoekweg te
'PILrJ~noI.t.ee.rda
fled. UA 'I H.eiláad:l kpieiill
d ,Ii zij met de iowooers
bemelItr&n.jouI; .. hulit !f
g"troft'en, om een .nieuw stok weg JrWWM~
.krijg!H! VOOl: d8isom van £3.
Zudvliep.t. Dese uitgaol.erd 2Qed2E~ké,lJ'd.
.. , .. ci:1N1I14 -IDIU te Mal:"iIIe" liet kort
Da <Joumlissie voor
doobt<en OD1'IijD bed 1e... enkolDen.
Welli.ngtoimeheb weg rall'DOl'teel~
d. "teUgde, dU. ~j he_I door
1e!I,OOI~LtDlllli4 en nrkllt"fdbeid
.;Md. ~4'D
inspektie
bêvonden,had.
de aan
_r .... !n.\ blll!lODCJerdoor luue 'onderli~l!. liefde ~n
uitgestoken gr.eppela- onnoodilf wuen.
.... Het
i.oobar ,.koqaen;"
daar die gnppe18 waarschijnlijk! op "besohto4igiDg e.1JIIg~iiD«11b8~d
ii 'u
ootdeltk •• ,
vau ~en weg zouden !uitloopen,
m,.. m~t1iuih':'lmtd·
bovonkAnt van den weg bad laten
...... ii.di!;i~.. ZllI..:..'po011Ull 'IJ. I84'IQj.,·.:~'n ik heta
Deze maatregel VaD @ Commissie
doch olll (larf
gekeurd.
naJat.llu·i~' bp'
"it1ekleurig
eeu uwer il
niet; !zij ,ja
De heer Gird atelde ingevolgé keJll~ig&'fing
aan wiet buret mi~lI1'tigtn kiod i.
, vOor, de .resolutie del' vori~ ve]~deJn$g
nam ik lia" io 4ie plaatt in uw: mid.
, het veBtigen van tollen op dell
OD.-,~ll)i;
baar Do<>mfD7'~-" Neen I 0 DeeD lIJ
eo den DIU'~heu
W~
te he1TOEJlJelll.+-G4laemeiajtl uit ~eue.. moa; ... ij ~dden
,koudeerddoor. ~en heer ~tigling en 1BaJ]I"lODJ8D,
Il auksn b1ijYfIl~
,'I
, De heer Gitd, geacijondeerd
ITrappuij:e;,
\
'
;BrealerJ atelde>iDgevolge lkelllDj.sjgeviD
"
'
I
De. beroemde reisiger; ,W~. wien • .rroot. lig. ël& tollen iD deeG al'deeUng
cbaam..
eu
ziel.krach,
I'lgem.u
bekend
,aren,
_z4)lter
respekt.ieve pacmtltOQ.tjatte4
dronk Dooit aoden daol, ..... er. Een. eeD Tijner
.lIChaffeD.-Niet
a31lgeoOlDell.
TriendeD, d~ deo wijo wat al te' ,eer lbemiode; m.t
De voorzitter
nadruk w .. rlchuweDde tegen ee~ !fenot dát lijl eo
voor, den hoOtdw:eg toslSCtlen 'f,11 ....,pQln.l ......
IIlel flnwlJQl!:eo en Ter"oest.o',
koo, en hrmf Itijn
Dieprivier op meuw
matigeo leefr.rl
aaopriJzeode,
kr.eg bIj eeu! aut·
de wndseu zlllks toellateo.-~EelristeD1lmg
w, ora, dat meo toch niet plotseHjk tot lIul~ eeue
acmen,
..erand(Orin~ keil oo.,rga ••• maaf da' hij zou trachten
Crap&.nju Zijn. )eveDllml,ier
te Yfranci~rell ... 1]rap5.
De heer C. Albel'tijn< stelde inpvolge
geving
\'001', eeae
mijl van deo vO()rg'ejrleljjlen wiJZe" riep WeM nrootlwaardil;d ... zult gij, ZDO II.
in het VUUI valt. ook traptlJJijul uw bedieudu roepen
meuwen weg van Hopefield Daal' St.llrtnklin
om er a trapncijztJ uit te ~al.,u J'.
lateo makeu.-Gesekondeerd
door
NMdJruft·
Stigliog, maal' niet aangeoomeo.
, '
De Commissie voor het inspekteren Ttn den , D. beroellldt' leeraar Oherlin had doorgaane kindeDIU'ba.nachen weg rapporteerde, dat de nitge- d.n bij zieh in de kost. iEena "ebeurde het, dolt .~Il
me~ winachting
!lP de
strektheid. die eene uieuwe begriudin~ I noodig oi~ow aau&'l!kom"u-l:oup"die
groote e~ol'oudigheid 'atl Oberliut lnen.wij"
qed!'r.
had,omtrent eene mijl lang was, en zij ~tte
ugo met njet w~luig trj>u op lijn gaboortrplaat&
de kosten van dat werk op ongeveer £2<Jp.-Op
llejcon te poieh~u,
•• J)~ar levUD onze predikauteu
voorstel van deu heer H~es
werd n:let eeu- auders, zeid. hiJ!"
I
'
parige stemmen besloten, met de Uitv ring te
.. HOeY84!1 rokkea dr.en lij daD'"el P" Tnagde
beginnen, en aektie 1, van 518 yards, e sektie Oberlin.,
;
..M.~r~n",'antwoordde d. knBap.
", VaD 290 yards, het eerst. le doen.
u N II, da~ doe ik ook," hernam OberliD, "en hoe
. Voorgelezeq eene petitie, waarin ee~
ioge
laD, tten zij wel T'
'
zetenen va.n 24-R!yiereo en Zwartlan~J.and?r.
.. Wel tot daL se verz.die" zijn."
maal den Raad wlJzeo op de noodza'k~kheld,
ol Nu, 1100doe ilt het Ook," ea de knaap .pnk
ni.t
~ den weg VaD Bridgetown naar GlWtevlei m.. r.
te laten maken en het voornemen van deP Raad
tI(Ift dCJ ,,~eeni'JÏ'ng tot be"'minr
om deD ouden wt'g te laten varen -afke_~_ren.- Em £'OOr~
valli J)Mrelli.
Besloten op voontel van den heer Dnclfit, deo
Mijnheer:
..
Dlar
Trijntje, neem die .,100, "'like
heeren Moller en Albertijn te verzceken, met
ik beb m~ten ... ogen, omd .., zi1mij
buitengewoon
den voorzitt.er euoden heer Hodges ,o.er
weg hinderde, eD dnl" hur naar den tu ID ; ik durf haar
te w,illen pan ft te rapporteren, of de d~' r ben niet Dit het nn&ter gooijeo. Zij mocht' ..joh eonl
MDbevofen nieuwen weg Diet'aan de be oef\eo zeer makeo !"
,
, van de petitionlU'isse~ zou voldoen.-Vri
dag de
Trijntje (l'~wi.jderl rich rMt het ~icrlj6, maar komt
16de dezer werd ala de dag voor dat od he- 4addiik ~ mu terug) : .. ,~ Kali ~.', weoeer i wur·
'......Id.
' ,
I
lijk. 't iln niet,"
"
~'
,
Mijób .. r: Waarom ni.t T. ijotjt J
,
Werd besloten, de wegarbeide=
opzigt
Trijntje: 't la buittu Teel te koud, mtneul, dat
van J. W etel. z~
zij den Koe
n weg
lOU " diertje al w veel a:va1JeD m ~ kon ligt koud.
, klaar hebben, af te ~nden om den weg ~dom
"att.n.
Ri~beekakaBteel te I~ten maken, van af:cKlaVe~.
Mijn-ht.r: Hm, breng haar daD maar WHr ill d.
vla eo deo PorselelDDerg weg naar LI; -adrift; kooi 'fU de juffrouw.
en TaD 'daar den Durbanscheo
weg
dit

'4

*0

dorp.

~

"

Upreil.

l'O

op reia lijD

wij alleo,
'~ Zij groot dm 'of kl ....
En h.L dOlll 1'ao cl. reiu
Mid' Hemelwaan hteu.

Besloten, al degetlen die ten achteren
met
hDDne weg belasting op te ~pen, om 'e vóór
den SOaten Septilmber te betaleu. , .'
Voorgelezen een brie! VaD de Regeri g, iD.
houdendé goe4ke'Q.ringvan het onlangs,
den
Raad vastgestelde pieuwe reglement.
Op het OlIlbestreden vooratel Taarae
heer
Hodges werd besloten, het tolhek op A ~kuil
na afloop van den tegenwoordigen pach ermijn
te -wrplaatsen naar ecne plek meer
j het
dorp.
De rekeningeo ten bedrage VIlO £70
• Sd.
goedgekeurd
7.ijnde, verdaagde de Raad'

Ir

..

JI4Iht bewoner van'd" J(upslad.
,
:
H, 2, 33, 9, Eóu HUJI$iacb kleedingstuk.
:
l, 31, 29, 3, Ew I"kker. drau~.
J
4, 19, 5. 3:t. 7, 22. 20, g~brulk.eu de Daa~tors.

heb·

•

,Vi.6rjal'ig
)(.
dag

Bjj /tel graf oaB.t81l

.J.iel

I

W ten, WI.n, kdroefd. -.!ader !
Bij 't nuu. lCe.loten ml,
Vau uw blondlokkia jo!~ekttD.
I?at 'a H.. rt;n "UDat ~I;&{. .
O'T!

:Cho~~!tlv~
d:r.~k';d_
't
".0 zóó.~

W.'D,

mi_o

, le ...dArtr.néu waard.?

Sotb..

i, ubfti, btiroefct. -oeder !
Bij 't gratjt!D 1'U lW kiod.,
Dat Rij met lpel .,eel tf'rbeid.
"Ja

aooedu 'ubt

la. 't had

.0 Il"

&GO'iJ

aarii,'k0p.jtn,

I

I To
Dutch
r~plies
pected

nIet
,

Frall.êhh<w!c,'
,

altijd

I

1 Aug.

:

1872.

VIVAT

J

RE01N~

COR .... .lIPONDFNnE--JuÏJite

pploasiog,n l'an LogoNo, 'ál zlju ootvangeo un J. 1),.de VIlliers,
F.,ool) (Fa.r!I~, P.hiladel~hi.,
J. N ..' de V&lli~1I
(Kanpat.o), J. D. Relit! (Paul),
L. J. d. J:d. V.
-(Plk,,'b.rJl}1 :R. }t',. M.lt .. '· (MO .. LaI(ll), en!ilia
lt B. (Bott.~ii),
t. W., k'JWfCOIS Lotna OH~LI!S
BlooAIJlU, alll 'Jlhaal, oueaa,., 1dwoJ. baaï'd, kJf,
,lood. l'Uu, ra+~, bUr' ~ .chit.
:
.
Jtrijph

~t".

'~;t"t~~tliOOP"N{JI~N,:
VË~ EN LOSSE GOEDERtN,
,

'

J. G. BTEIITLIll.

'DOOa

,

Aug 16.-l..W:elJington, Sabapen Gn
van D. J. d~Ple~is.
.
"

nooa

1>& VILLIIU

,..uu

ilf CO.

Ang. 19.-~Ia,pmuts
Station, SChapen
Bo~ken. o?~b ....gt. door den ~er, A. i,J.
TOlt.

'L.'

;.
SchaPen

Aug. 21."':'.auapmuta Station,
B9kken, veu F. W. Gallagher.
VAS·tR

above wbich we
Saturday. tbe Y;O~"'(I~lCUJ,
his yesterday's issue. :
is ~nable to quote from
A~,n""~"A~jYe
newspapëe or speech,
ëne bas over dreamt of:ul1l-1u;U."1Il
'Government. " on its own ......"UI .. O·.. _
~Iy:, if we must be su
months
before the
u_ .... __ ...,... gjven up
all opposition
, ment, because our rá!iligtiA[lCe
" on iU own grq
tvati,e
papOl'~ ang
t throughout
tbe "h,ol.I .. ~co~on'v,
poosed to'ba~e equally
also halle not resiltl!R
its own' gr<1uud's.!I'- ,
'otli:i.rbj~clwill admit tbat tnere
wbo have never struck

Cape Town), 59
Bay Ist, and
this port. cargo

reasoning is absurd, -

a.gentB.

(of Ca.pe 'Town),
Berg Ri vel' 10th
wheat.-Stephan

that it is impoaible to
cannot read. or wil:l·
-they
read, who lack
prineiple Cor the compreUICJl:la1lil\U
. 'opponents
advanee, a
we decline to Wllli(.., aoy
an .exposure of the mally
" •• ,n .. ",,"AotaLions,
evasions
and
lurking in his abort article.

(of Gape Town), 66
Nolloth 8th Aug."
ore 'fIJld sundries.-«

GORDEREN.

{.ooBP.

I.

nrn.;

I. ".ZlI.

Aug. : 5.-- WagenmakeraYallei, Vast. Goede.
ren. in ~A BoedQl
d. wadaw. ,. S. llalao..

"aD

- 1>00. I. WilG&.

,

:Aug. 19,-Stellenbosoh, Vaste
den Boedel Vlm C. W. Kirchner.

Goederen

13 September,
18i2
Teldkornetach.p
Wbl

tt:B

de Hoop, p.,rct:el

tot liaS,

'I
Iii .i\ugustll!, Af,~ee:ln~ Q~~nato"'o,
..

'

i

kOJtiujt. Hij iUIt !ai" 'ill diD omtrek
ik 1011 laem 100 lrul' .. lD men. "
:

_ PI

,Ju, aido"

,

1794

tv'

-,"cD, ........
d.

j.

:

]

J,

1

perceel 1799,
perceel 1606,

'I

Dl.A~IA.1\lT~~LDEN

vrotl :' cc W¥fOP

clau .aat acb .. op miJQ pard." Iti.
konw, ; ., ut _ jJt op &ItA p!aa&il

)~
.\j!dtelin~,

1r1 ::;~pt~lII ber, Kupache
naiJlI hut Ob'trviltonum.

'1

, .. K.um

Midd.uveld,

t~,

lijO.

Jlmclrik IV, konin, TaD Frukrijk,
.. a " cl.
vaD lijD ~,o)tIf af.d .... li:'
- 1'oe ... lh;r aar hij 'OOt tI# dur tan ~.. n bnt eeD
boerenjonpu
.~,
dijt ni.u .... iari, o,.ral road·

ft

z,w\ll

14 Augustus; Af,jeeling
mer sel Oost, perce.l.n
933~n
1i37jtot
iï46jA
e.ling C r.. n ock, li47
lot 1752; AfJee,illj(
Gnd
{.einet J:l4i eo 175Jj
B~l1ufort Welt, ll20 en 830 j 1Riobmo&.d, 123, 132 en
447.
,l
Ó S!pteÓlbe', Afd~eling
~bl1Di., pe.coelen
lil4

ja~

i.pu

j

ails;

Transportma.~tscha,ppij-

]

(BEPE&;tT).
•

Aug 18, Volle MMIJ, lOu. 7nl. n~middilgA.
.
~u;;. ~5. ~ila.t.te Kwarti~r, 9,\. 48rn. namidd ,~.
Sopt. a, ~le!Swe '(tun, 2u, 700, 'V.lorlUiJdugs.
Srpt l(}, Eer$t' K"arlier, au. '.l7w. ,oonni~d.gs.

Van den 10 tot den 13 Aug.

_I

Algemeen

-:-::-r
bekend al~

de Cerea Maat.

scha.P~j.
,I

1873.

Z

naar Dutoit&-

Tijdtafel voor ,,~gustus
Tenzij anders

Il

J-

--<4-

,Tw~cma.oJ.per TVeel; van t!wp8tad
pa-n.t~

, MARKTNUJZE.N.

, ,
i£ "
d.
£ •. d,
1I1JDeSl~ur t. rookel!'; onopl:.oadelijk li.t bij
69 bso Aar<iBpoeleo. p 3 boa. 0 4 5 ,0 14 5
voukeo op l',)Il homd eo op lIijD zijd'll du "U.n,
• leg. AZljo, 'per legger
4 16 0 - 4 16 0
K.n andu, die mot deD rug naar h.t Tuur ,ioh
8u lb. Roter, !i"'~ lb.
0 1 JO - 0 2 1
atood t. warmt'n, •• t et'1l courant in d. h.nd~ lag
E,!tren, per lUO
0 10 i' - 0 11 3
dit telkenl, te meer daar bij eeoe merkbare bood.
60 bs. Havtlr,
0 6 8 ..... 0 6 8
lucht meeude to ruiho.n werkelij.k ook de 'Pllreu
2!
Hllverl*1'.
)00 lb.
0 4 3'_
0 4 6
- Tan yer"oeltinll' op d. kleeren YlO tleD on'oo~,ioh~
58zak,Kaf.per16tHkken
2 3 0 - 3 Il
0
ti,. :lalt. ReecLJ twee maal had hij dfzeD d,arop
3 bso Mllier, pel' 3 bWlh. 0 18 3;- 0 18 3
opmel kuam gemaakt; waar toeo bij "OOI' de derd"
9u bl. Uijeq,~,
mud,
0 '2 3 - 0 7 7
waal bem op zijn du en htmd 11"", werd d~ nou.
,,,balaate beer oijdig eu yrij !Dipperi.r eaf hij hn
~otwoord: u Wat gut u dat ..,.n, mijnbeer P , Uw Z8turdag,
~O Aug. ,8 Wagens, 12 Karren
".s braudt al reD halfuur eo ik beb er Il i.aunen DOg Maandag,
12', ,do. 0
do.
0
do.
Dieta-,&u , ..
d)'"
Dingsdag,
13i. do, 0
do.
0
do.
Koning m B_.

.. op den

\,..6

3i:l

haard

.echt

Ki_o.

páeeel~D 1'j~,1764,
f77~U
177:6.
26 AugU&lus. Afde.hng
tockelJlILrOm, LU!hill.gton: perceel!!11337, 340 en,
1; PhllipsW'II'n, 346
tot 349 ell 351 j L' ptlher,
tot 355; ReadsJale,
359,m 362 lot 3G:i ; C:llh~j Vale, 367 j W.llaJal.,
SSt ~n
Eben,zot'
Wéaq 383 j Mancaz4oa,
330
eu 33;; j Eyre, Suo j Op~
Blluk:wIIoLer. liG9 OD

KOtllblOtdigheld.

laaR toe ,a

IdiorliotbCb.p

1

en

ID zek,er h~tel zat een zeer lakoniek bO'r hij den

DUI'

1

1,771 tot

1i98.
.
~
7 October, 1872 :-Ardeel~c
Namaqaaland. Veld.
kornetschap
Purt Nolloth ; r.rc~el.u 1203 Lot i22u,

ti,;eull)k."
,
iii.t
buiteng."oo.
o.. staudigbjlleu
worden, mijn klnd~
,
Zoontja.-D'an uilk
ooztn
lieT.1l Heer bid-deD,
dat Hij u II~ oucllaat word~n.

..,.

pere~1'

Qu.en.town,

peroeelen

doorns, p.rcetl
i,785 j
tad 1-7,86 Ul 17,87;
Opper Z"arte K.. i, )..788 totJ 179a i Bonteboluylalne
perc~d 696; Ar Jo.,hng 1I0ptto" .., Veldkurnetschap

Na den dood va.t. eell Zu#~.
r.oinUj~ (dat "egte stintt j•• en bijnA ~lhm
pa~ stagffl krijgt):
Zeg, .Papil, wanu"tf

, De koniIll reed

en

1784,

w.
I alsPap4.-IIl
we oud

!Mmi, ••

- Zo.;'n zacht
vriend.lnk
iob", 't graljen T1U1
I..u& '. lIl~erooJ Dio~§JfOlII-

E.n
E.n ....."n~.,.n
Een

8CHUl·BBRlOTEN.

IIlernn

Memc1t.enraJSe»..,
Pt Iodiaut'n tau ~oord·Amerika
zieD, enl,al. de
Gro.ul.udCf8,
met vtptohtiUj(
op de bI.o~en! neder,
en te gelijkertijd .deztn zij hen. I HilUM ,~g.Dde
"'ID htltgeell Il plaats had bij de lCheppiog ~er Ter.
acllill.ad. meoachenrusen,
i. een nalf be"ija, hoe
Jlij da oodarliu,e r..... n betcboow1!ul
"
,. 0. Hnte menlCi:r di. door .\1aJr~ deo ~ooten
geut
cebakkeD w.rd," ce,gen lij, " wea Ilfg ni~t
aelle.l i"" 'Il hij k.. lQ! wit ui~ deu 01len ; de
tweed. wl4'1'nieet dan gaar, hij w.s rbraD~ bij het
bakk~Jl .n piU".rt.Mamton beproefde 'u eeD
derde bakst! .n dit met beter
dude
meu.ch wu juist, goed eu kwam
lI.iL d.u O'''O-dlt
'trU de Indiaan." :

~en

Een h.i1 d .., op aarde
Voor niemand bestaat.'

14u h~41.
D. B.

E.u
:E.n

Wie vrolijk wil rei~n
Naar 't heerlijkste oord,
Kieze Jezu. tot leid~~n
En leev' naar Gud•• oold.
Wat Ited hij moet drage',
Hoe ZWaar ook (eli I" Ui3,
E;eru wacht hem het: 'IIel"oll1
lu 't , ..derlijk bui,.
E.n' zali~e blijdscbap,
Die ll,iLUwer .arga,t j

lO, il, I, Epn gedoliITg menach.
1'l, '27, 13. 22, 25, GdbruLkt lDau bij b.t
ouwen
.,ao huizeD.
:
, 14, 24, 19, 6. 7, Ern nuJtig ,ienoetig dirr.
15, 16, ~, 17f E~ne "Uil iv".
'
18, 31, 37, i'..u bewOIl,' van teëen en riY~ueo.
20, 29, Si, 27, 13, 25, MaLen d. vo:celeUt'30, 2., 32, 33, 2, 20, Eeu onplriu.rige
waar-

2, 13, 4, 26, Een vogol.

El'n

ltgt men, 't ÏlIt~ker,
Zljo reis81u ter Deer,
En keert ana owhtl1sel
'fbt de aardeaehoot Wfel'.
Dan wacbt ons een' rustplaatI,
V t~8ChilieDd "an aard i
Naar mate wij Itaaiden,
Wordt d' oogsl8eh.t n'aaard.
Wie reisl zond.r Itidsm&ll
Op 't_ moeljlJke pad,
Bereikt DOOit de poort.o
Der bemeladle .t.-d.
Want struik'lend ~n "Illiend
V.rliesl bij de kracbt;
,
V.rtrouweud
op dwullichl
V.rraal bem de nllobt.
Ern Dacht, 0, zoo donker,
Zoo droevig, zoo bang,
Di~ rust g •• ft uach kalwJ'e,
Eeu Ilacht-oe~,
ZQO laug.

Lc'}ogrijph No. 53.
-- 'I :hl jn Il.b.el be~t.~t uit 371.Ufts, ,,"I tS ~e naam
met Jjf~ooruam8t1, vau een kuodig en alg."'.u
g.-

bij Ht'trenkletdiD

Het
Du

~ns

,
Raadsel No. 63.
i
Welk~rd
kunt gij tllll1t'natell.n uit d, letters
i, i, I, C, c. I, r, t, I, t, 8, t', e, ea welk Illt d~ letters
J!, a~ Ill, Ill, i, e, n, e, I, t, als gij weet.; da$ ll.iJe
_ :"'tfOQrJllu bijna altijd le zalllen worden gUloerd
?

Irordiug.
21, 6, 23. Noodzakelijk
28, 35, 16, 36. id

I

Eeu .inde aao bet ZWMglIU
En de zorg ,aa, he' hart,.

AUGUSTUS 1872.

m::.~~:ne

Wel
OUS

..,0

YOOR

:.5~

Wat.

Eeo rinde aan ae THogde"
Een einde aao ei. emarL I

1

b.~::~'~~'~~' :u~~,
;O~I.::::d

\

:u

OECOMP=I~LEER==D=E=L~~v*BN

..

\

Hoelang het &lIr dma,
niemand bekeod,
)laar langer ot klln!!r.
Eeoe kQlot ft'
tnd.

na.t

I'

\

1872,

'W,tIIt bepaald..

V

AN Kaapstad
nul' Gllloitspa.D
O1'er Cr rel,
Beaufort
W t!St, M"rllysbllr",
Richmond,
,Halnovcr, Philipstown
eo' I JacoblSdal,
dtl beate
Iroule naar de Vdd,n.
;i
Aug. Woeoaaag,i4de, per7.1~Lm.
Wellingtoll Trein
" Zatur •• g, 17de,
,t ['
..
\\'oeor4lli·21st.,
,;
"
" ZaUirdag. 24at..
'. •
"
\Voenad.".28.te,
"
..
.. Z&tl!rdag; 3late,
~
..

l'

,

ti

ol

Ve~ekkende no Dutoitapap op elke. DÏJ1gsdag
en V rij rIag len 8 ure " mc:;,ten •.

Voor "etilJere bij t.OudAlrhedm nnoege meIl
zich bij
. ~
J. P. C~*STIE, Secretaris.
33, AdderleJatraal, KaaMtarl•
31 Julij 1872.
: r
, Agenc.D" Dutoittpan~e beereD Sr..,. .. el

Foat.o. ,

; :

]

11

1

