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week andermaal.
V
'
daar wordt geUll!lil, dat Mt Wes~rforJ als, geadVtr~erd te doen plaatt hebben. Uitvoerend B<!'II'llldwaa omtreut den
Verbind u in het
ua' Porlugal door het en d~n curat.O~ te magJlgen om, indien hIJ zulb
spoorwe!:, IU cnderheudeliug
lUet den he4tr;lItdoldie,
roep te doen op de
18 aangekomeg
en d"" de raad~am IIcbt, bonus op db yerkoopihg Uit te Ioveu,
die zIjne vroeger. voorsLelleu bad "",,,"i~,,,,,u;
VriJstaat:
Neen,
dat
Portugeesehe
ZICR
bereid
blltlft
verklaard,
de
L.
W.
. Biddulpb, speCIale i ~one ~rd.rln"
grobt met den heer Gusman, ~n DUltKcber,
hélft der kosten
betaJen van den aanieg VAn £2,5 0 inreduild nameliS do hkwl4aLtU!eU nn de naam, die II
Zal morrell yoormlddag, ten 10 ure, worden ge- ment kwam tusschen
wb biet deu hser Moodme
l\1oodie's weg tufjocheo do Baai en de TranjSnal.
aid lngsban~ t. Gl'Or~,.
den tot de ultyo~rlng Tau diena
te ,annexeren
I
preekt iD de Hoogduit.cbe en 's a,olld.. teil 6 ure, delrerijen
NA:TAL.·-Per stoomboot Na.tal tijD,uit ~ie Kolonie Gusman Wllf eeu bami rdeld mali ell
(ffiuvnN~MENTsI,IEl'IOF.MINGEN.-De heer J. 1\1
ia de Hol1&1ldsl:hetaal.
grenskwestie
onbeslecbt
In de ~Ga.utte werden de £60,UOO voor te schieten
Men
Crosby, tot Civieleu Commls8ans eu Resu,lt!!ntMagl'- 1atet1 berigt.llll ontvangen.
marck, naar
was bet de Gouverneur
traat van dlllaCdeehl1g Humanadorp,; de; br",r B. H. op 2~ Juli] bell{nl{rljke dêpêcbea gep~b"ceerd, waa~' men III b~t buitealand Ihans meer
naar dezolfJe
Maar andere bezwaren
Holland, to~ Menter en Griffier bil het ~0!teL1Jke Uit b~eek dat do KOUlngih alle door Iden Wetge,el1~ gaan stellen III ete Transvaal, als men
, stoomboot
Geee Hollandscbe
Distriktehof In plaats YIID den heer I, l\f. CrOlllby, den Raad linbeyoleno.1 bezulDi"-g8Il1aatr8l!elrn
"olk 'fertroww.o ltelde iD njn uleuwen
Eclw, naar
die
1&
bevorderd.
I
IJ,.
ha~edgekeljrd;
dat
VeralltwoorjlellJk
Bealuur
De
noten
WIlren
aanmerkelijk
In
waard
ter wordeD gekozen.
HIT wEDER.,.,..Nadat wIj Zondag, Maan4ag, I,oor ettegeD\'(tOrdige~JlgelChl"t werd geacht voor sedert het l>ekend was g.woraen, d8t
nieu" toe. Gij self moet.d ..
aalarl8
w.
leenmg gin. sluiten. Het Uil voerend
Dingadag e.. W 061114afC
rel1en hadden Ill-bad. haqdeD de~ elouie ; dat desl iGounrneur\
• tellen,-waahet
toen
wij Deuderdag een wellillg eonuesebijn,
Glat,l1ln be
d op £2000; dat Tan den Kc!1onlalen Secre- ulleenguu, I daar de PteflldeDt tiaar "'U'~'IJ.U.
- Donderdag
zal eene ·\terl!'l~e'rl
de Brand. En nu kwam
nenwel Wall de lucht weder Zwaar betrokk~o eq het urit,ldeu Tr.SÓrl.r ell !lell Prokurellf-geoeraal Wat gmg yortrekike-Il om de dl!Ive1'llop de IlUUU .... ".....
bou wers en a.nderen, die
daalde- ~oel ; toodat m.o 'amehjk 'Utilg Iron yerleJi.gd met '£100 ; dat vall tien iSfCretarlS voor besoeken, tl1 OIO 1:1Iih een donkbeeld nn
" .. : Bij de Franscbe,
arbeidskw6f;tUl, worden ~uu,~utm.,
yoorapellen, idat het b.deD eu morgerl wetie.. regenen Ia~rhDgzake1)
WM
terhoogd Dl»t eell gehJ~ Yan "I!tell ald .. r te vurmen. ZHEd.
ache eo .Ruaaische,
De heer en mej nf vr
.al
Het .~llen dlil yier acb~Dvolgelide
ZOIj.- bedrak ; .n diU de aa~leg van .~r'Wegen
door 23 dezer terugkomen en op 26 toude hij
Ooatentijbche
en ilal1aaDlK=j[UI.n.mOIISl,<leU.n
eene !publieke ~mutacl).ppij
wu goedgekeurd.tenburg yertnlckell, eo nn daar OIyer
dagen .Iajll clatlnj regeu hebben.
J.I. &el! ~ ..
nemens
tW'ee
tooneeivoOnllJe1
NIEUWS VAN DEN-, DAG.
bi Lotiden
genomineerd
ptar .. tam~lijk ruw.
Vall
lanuaril toi 31, Jultj Walldoor de .Kolonlal. Potohef.'room en de Viamanherdell
nlar
al VODen! naar de VeIden
uit wie de keuze sa)
£lil,9l1, eD uitgegeven
Reinet reuen, om Sljllll vrouw etl. kind ..r.n
De Gouverneur
en
DI: HUR pIST1!1'.-na
CoZu""g Hemld meidt, 8cti.t~ia& oDttangfll
GOll ..
Prokureur-fêeraaJ.,
Com- d.n mao die den
.£81,6176. Op 31 JuliJ ",is.r etDe ~os ill handen Vall dur solld. bij naar de Kaapatad !tun
d.t mell yoOfJlImen. it, desen heor te ,.erzoe~.n,
hedell morgen te tlen
,tnaodOZ:'_.lnt:pUteor ftIl Publie~e
Werken uit.
Y&il'
~54,610.rD.
Wet£8Yellde
~d
zou
op
II
killgeD
t.o
makell
met
betreiking
tot
de
sich weder v.rkleab"r
te it-Uen YQol"dat. dl"likt.
lVaarschlJnlUk heden na:~~la • .g V'''''Llr''''''''HII
allOOie ~et d~1l h.er Buebanan.
Moodie en
Aide..de-Camp
sijn M....-d., per sgrid 1'''ClI'd.~OIi)~iIlatiten •.
Het blad ~t Die' te weteD, ol de heer Jl.,tin ~oor Septe!Dber bijeêDkom.~ ~ Er was bnnis pgeven
.ertroklen
liar Port Eliaabetb, om VaD
'Weteollt"trp tot latt be~lel1 yaD &oudsn naar Delalroab~i vettrekk.n. len
Df "ren AtaCh.idm, ia, doob
het cl. lo bl~ en YU 'fil prlnal
ngU" wat IJetrof IfDdenje. eoz'i naar LiuaboP en E.gelaild, om een belin t.
dar de
r de DialD&btTeldell voort te
dond.r" petitie vaD Port Eliubeth Yan a.oo ",.uu, lelt'rf! burprlijh
}{frk ill de Kolol- .. et lano.e apoorwegoodtrneming.
belaD, aobt. dat MIl peraOOD,hetzij hij op dil'll eeDeD voor cle BoUanébob ~fprmemle
.eet~
op .,.)en maakt bet een onaan, .. benoemd. Dat ~omt
,.~rga4
SEP,uATIB-B:l1I'BOIlfo.-De
of op deu .1I4.nu. kallt il, indien bij sl-:ht. ,nerlt!~k, Di••-Op 7 deser werd D. halfjaarlijbehe
nUllen iodroi.
dat Sir Hen" oiet oYerland Britache Miniater .,oor
derjn~
'.U
d.
NataJ.che
St:nregm.tachaPPIJ
ge.
.Ajkkamr
y~ 23 Augua~ua
:-llfilllfmm
flMhjk
en
oPP&t
LI,
desz.lfll
100 mchtlg
lIlogell,lke
...
en
.mb
....
deun
cUeD
D'IDOI!m,en,
cu, reis aaavurddê.
-Deo weg door cf.
ollderatewDg .al rDieten.
houden. Het nnlai{ was oopt l1l~i,.
werd.r eenel_
beiaDenJKe bIJ'NDJl:01ln1tlreliOU'S8D
K.noo kiezend., .aoá hij toch ..,.1 apoediger .1. der Bllitlcbe Qak
DB. 'RoB:qra~l'f herhaaJde WoeuóN
111 de Coli. aan de woning vao dID heer
FAt1BISKI'fII.-iVan daar yerne.mt me. dat Dr.
, .. temde beachouwt.
den togt .chter, den nl( he.bben gekregen,
ovet dell Veldketuet .an BlaaQwkrantz.
Het
N.ebe voor .. nige dag.n. bet volg.o~e onleluk nero Iiatoribkamtr dlb' Grobtf k.rk zij nt ~rlezing
V
rijltaat
bij
<' mond.
dan thana, eD aen
té}ijbn traD.poEt".g
d,. re, dat deze bijetmkom.' w•• bepaald door be'
komen it. ,HIJ,864
Jn "'DS aplifer, lD.t 'weo de Kaap de Ooeiie Booll· ' Het
aodermul.
"Neen."
geen Imet hebben
aangewre'eD.~
Maar de
paud~n bev.no."
die ooreg .. rbaar "",relen, .en heeleDidill dreig.nd eQ iott voor ,. {ure 'P&OO het t.gen Separ.fie. tfll eilld. de lied.n JO die
gegeven, indien ZHEd.
Het Ire"lg wu, +t. veleu ver· verWittigen -nn de pubhilke biieellkomet
bet I1Jtulg b,agten te~'1 den 8ttlep Yau de woolng flink t~ reg,".ni
.ontnredeneo.
verliezen uil bet oog,dat ZExe.
te ~q81eu, en
;;al., meer dau; dorp ltaat irObou4en te worden op
die wij
van den beer L. ,-all Gelder. Hilt gnole \V88dat hllldelill "erden
met zijne rei. ook .ndere
doeleinden
kan ambassadeur.,
hoo~4n
3laten d~z ri, alsook eellige vragen,
de Doctor UIt bdl rijtUig werd ge"orpfll, en zIjn ooge'~er hondér
acbouweo
;
zeg
gij
eens
.001' oogen
hebben, dan op de snelste
deput.tie motten worden gedaall. te beantw,linrdilon
ann brak op dne plaataell
Een allder genet-I- De Kp.lontaJe $eeretarj.a(: d.
v~kiest
en
wij
zullen
gemakkelijkste
wijze oaar de Delverijen
te
mtt betrekkillg tot Sepalaue.
JJo he'~en
kundige w~ jUist III h&t dorp, zood.t het gebro- kleedd~ den YOofAtterstoel en
inruilen
inleiding.
De ~oorlezing ... lf,
de taak .. aa opgedragen om de bueno
kene 8poedlg gezet WIUi, en Dr. Neebe 11 go<Ki~
komen.
Hij Dam deo in&pekteur van Pu- arbitrageacte
voorWrag.n,
dunrde meer
gelegenheid te onLm~teD, waren de
de beterbandl
I
blieke
•Werken
met zich en het i. breI onzer beiden ia.
In dat ItIJdbestfki lnerde
Janse van R.enaburg en 1. L van
dit billijk
'erz:oe1r niet,
SlI:Pu.ATlE.-De BlJ$tern Star laat zlcb uit in d.
mogelijk,
dat eeoe inspektie
\'all de
voornaauwl mOltehlk zBamgep!J'fite
mlnate d~le nllmeu werd.n 1I:811J8e'roCI-4)l040U
volgend
Parlement
de
volgt<nJe
bes:pott.NJ"o
be\\oordlllgcn
.:_"
Hoe
teD
gestelde Oostelijke
spoorwegen
een aandeel
AfllkuII8cbe gQtlcbled.nl8 ,all de
de he"r H.I.
JaJ)se vlUl Rensburg
Engel.che
1\linlSter
than@
ook
mage
d~nken
over
en de
van zijn ",eflt zal uitmaken.
Zij die uit slecht aantreffen,
Kaap af tot den aanname" van de '1111
verschlJlllne -Hot'w61 het b.kend 11&8
de ,}letJLle oiP Afsohllldmg-zelfs
voorondersteld,
op ZExC8, eigene selloud
VerantwoordeliJk BestIlur. Het
dezer blJeellkomst slechts was, olD de
de door den
Jr0urern.eur
gekozen
route
w.,rt hoogst rwaarschlJIIIIJ~ IS, dat de heer Glad- van
de aanstaallde blJp.enkomst bekend t. makeu,
Vali
de
DIamantdel
ve
wij
eene oorde,l-rellin~
tell nadeel.
van deo
atlm., terwIJ b'J In 'betrekkIlIg bhJft, EI~gel&~he was ioteresaant "n vooral' de beach
OlD tot eemg IH-ul
Uit over de z~k aldallr te
gun
.berigten•
D~ tr'oepen en kll~onueerboo'en zal gebnllkell, PW P~rt schiedelllll V.I de Jonglte
Westelijken
weg aileideo, handelen dus, om ,nor het meerendeel
langstellend aanll"hoord.
toch dachten eelJl~1eSeparILhllt.o te Cn.dock
Elizabeth
scllrl"
,.an
te
Jagen
en
bet
apl~rl:ezjag
delvers
zijn
rustig.
Een
gedeelte
der
on~r bet minat van te zeggen, tamelijk: voordBaraan outbrak het Ol
achug het raadr.....m de bIjeenkomst biJ te
bn even is g~vollden, ma~r de der Kaapstad met EIl~e!scha en IerlH!be b"yon",tt~n to"geJuicbt
Da bl'er J, C.
en de blJeen~eko neneo Han te spreken, I
btlri~.
Wat het gIOOle doel der reia be- J,1O~itolen
te handr.aven-z~o
zal toch hrt sterk verl,lIJgou n~ar
da'ukbetUlglng ,"por, die ;door dlllJ
zourien worden toegelaten.~G ... ol
zijn verdwenen,
jjn boewel Berry
treft, Qat zal wJlI niet. .nders
zIjn dan eene diamanten
Sepllral!o 1!l1 zelfceg"rlul: bltJ \ elO besta ..u· ~nvler
paste bewoordlllqen den \VeIEerw.
ZIch omtrent tlell Sep!l.tatlsteo
steeds op vermoeden
in h~ehtenis
blilft, is Vijlden der 0'lstel\l'!..e be~olkUlg b'IJyeu bellIllen."
poging
om dft delnrs
mat bet
Brit.schc
j{lIblagb. Ds $Clilklciugeb wllr~u
welke waren de hf Bren Roberts, Auaten, I
de dief nbg onbekend.
Nederd. Ger.-f.
bewind te verzoenen~ en betere-dan
de tbans
en an~eren, 1111 arnveerdeu, omtrent kwarL
EoRT BuuroRT
-Van daar wordt gemeld, dat er biJ de yonge g~legeuheI4.
£850 grooL. opscbuJdmg, h~rschte, toen de ]\fjl~l>traat, vergeten.
bestaande
rriaue-n re bekomen
luuchen
re- kerk, die £ lOOP kostte enl waarvan
aln de wOUlng \'ap den heer LOlllbaa~d.
ae heer ~reurllint, er aankwam, Da zIJne zaak te Gr~.
STELLENDOSCIL-" Amiens" Icbr
werden ZIJ Zeer vFlendehJk ontvangen door
Jtel'enden en !;rtregeerden.
Die taak. zal eene reeds is aCbetaaid, is te N ew. Rush ingewIJd,
1
het volgende '_'lOp
Yrlj,dag, 23
eli Mf'Jufv Lom baard, eu Doli:door de
als Ide eerste vaste hamliatad te htibben gC\l"onneu. EenIS!! der iugetemoeijelijke
lijn.
Dat
de ontvangst
des en Ds. J. W. Louw
Mnell woonacbllg op de plaats, die'
L,
lenaar dl'r Nf'd. Geref:
k~rk: aldaar beves- teuen spanden, zijne pll.ardell Uit rn trokken hem publiek van Stetltnbosc~ 9P
Gouv.erneun
luisterrijk!
~al tijn,
daaraan
zE'lven de straat op-naar zijn huIS Gowere;u werden last. Volgens !'elle te vqrcp
Dorv" mo.-st he.tl'll. wegens het fl.8oti~l
tigd.
Illn
dit
laatste
Villdt
men
in
onze
.alt niet te hviJft-len.
Doch
eerst daarna
afgefUurd en vuuu\Verk werd afgl'iLoken,
Quill was dIt de 1IY0nd,waal op het
daarop - De he"1 vali H.~lllIburg ktU!D kort
nieuwsktilommen
een breedvoerig
"ersllag.
zullen de groote
moeijelijkheden
zi~-voorweld 111 be'l~t",lIs IOlb18111-E.ne
afschfId Ings Cresceudo" VOo~ bet eerlt ,"oor het
en z g wat, envonderd op Weil biJ zoo nIe
Vrijstaatscbe
en koloniale
leeraren
namen
bIjeenkomst w,rd gll>tllrëu VOOracht dlgen geholll- optre4eo. Het gebrek aaD een vast
tlSt.en gezeten '!"o"t{ In do voolkamer.
doen.
Bet zou ana- inderdaad
bevreemden,
den
ZIJ W!lSf nB8il"m'n zegt, een gloot' ,ucces ; dezen aard was I..ng doo("\0118gevoel
moedig groette hIJ allen op zijne ge ..one
even hartelijk
deel flan
plegtiglieden.
indien niet reeds op de feestdinners
toonen
kUDnen onze JougeheJên ,het bek
WIJlt, UI grap de aanmerklug maLelld~.
Wij mogen dus verollde
dat het mis- doch daar er Ilechts 40 pel80ueu t'gelllvoo-,fig
werden
"ernomen,
eene
,eelbeteekenend&
war, n. :lal dat 8UCC~ wol le~s te wenscheQ hebbell vali qell beer de 'V1I1I6r8genieten, en
scheen alsof II Jn partil den slag verliezen
verstand, dat lalltst lusse
overgelaten.
.. nduidjng
verschaffende
Van de ontevreden_
de dimes al. (Jnder de he~l.n wor Jeu
Omtreut een uur later toen verech61dlloe
onrstond, iii uit den weg
spel.ta gC\QlII]eo, .naar ~r)ch b~9toud
aangc~o01en, lVerUblelde JUen ID het hUlS
heid onder .J de feeatbedrlJven
verborgen
EEZ'iE DROf:.DERLIJJi;E
ZAllENKOMST
Professoren
J
weder le worden to
eelle geplg ..n'~betde ver~elllglng.
heer Lombaard, alw.ar ..eu groote tarel
liggend en naar uiting
smachtend.
Ooge:\ilJrroy en N J Il frnaljl" e'l J)~ J. H. NeetidIllg,
gloote vertooOlu~ TIln oordm, messen,l9n
Het Hoog Geregtshuf
had
H zn • nghn III de Kerkbode eene UILlIoorll!l1nguaD lD8.aQde~geledEn, "~enwel, k
JJoegen ove) de berroeping
der )on~ste c"ondat onze 'I'Illllrdlge Veldkornet be~oten
taak
de lecrarell del"!onde:ncheulene k, rk- en Uli'dlllggC' studt'oten VHn h~t
cesaien
YaO de commissarissen
Giddy en hoogst onaangenamo
men ook mogt "Qde[Je~ren, en hoe men ook
nootscbappFn tot I'Clle blOeJerltJke zIIUlenl,ODlSI,ta deukbee1d, dat hH huo tot
Gelll' dame nllar de gevan
Campbell,
over
de oplegging
van lastige
verscblllen vali gevoelen, d.. t men toch g',,'U~'''I'O!
worden Ireho~jen te \V.llln:;toll,
op 2:t I'U 21 strekIl:en, lDdltlu z:il ()t»n~oort vali
van hê
wordel ver~er,i\!d ne. de dlfcl.!ssle aao
l'egulatien
de arbeidersquestie
rakende, over wegens minachting
October lIl\Jllll
Htze ulLnooJljlJn; ge'cbledt op OPrtg'ttcn Z JO gezeIlu, zp'} ~aall.
Gracie's halsstarrige \'I'eigeri
II''''I<J 111l u,,,. I -'foeD
allen gezeten waren,
.!oe koatbare en omslag~ige
regtsbedeeling,
verzoek: tan ns. Ai Mur, 'y
De eel walUQO p~er zochten ZIJ deu h~'tr de V~Il~I! hun
8 meel dan ;'lO pJll80nen tegellwoord
af te leggclIl ilJ 'de
geeft de voJgelldc ollJcrw~rplll tor bespreking Ilall ZIjn, ~O dezG hter Yerk:illald, met
oyer een onveilig eo ongeregeld
past 'ervan
Janse van Rensburg op, CD
de banoi -1 Ue toekomSt dC'f zellhllg~emeellten tIl vriendelIJkheld dl$rtoe L~r~id te ~I]n,
M. S. FILz.,,,rAICJ
--dat allea zal slechts
dieneo
om den be- den beruchten
k het poel d.r bIjeenkomst
dit land. 2 p'e Iladere vl"rbmdlDg fn meeldrre was dat Illunen sell bljzol,der kOlten
wel
geene
andere
keuze.
weerden worLéll:an het kwaad op den voorzeide IlIJ, om bun lun ~e zeggen wo.Iil!cel!;1
znmcnwerking tlJSSMell de Vnmtellkerken
en de soh~p .. Semper Cl!escen 10" ':Was
merking
nemendt>, hoezeer
en ,vaar df! groote kwestJe van S~paratle
~rond te plaatsen,
t.w., bet bUleaucra1iscb
ZeoJlUgg"lI1~en~n in ons midden
3. De toent- uit al ,de heeren UudeDten en een groot
!loude wOl'deu be.pro~eu, dOCh wllJe men
mellde dronken~chap. 4. H~t geh~lw van krIlcut ~elke VOPInameliJk In h,t zwgeu lee
itegeiingstelse~
m. 8. w. bet afzijn van is bedrogen dljlpr den
laatstl. VriJdag 81lfllakten \Vlj de eerate
19. vragen doen, dan was hIj gereo.d
<n zegeo.
reden
voor
de
weigering
elke mate
van
.r;eICr.egering.
De groote
des gtzelaehaps arbeid. Het pub lek
fb@,llnt·wclor,jen
-Dil ~eer Roberta sprak toen
Men boopt nu
DB W~GSTOOllfER
zal wau8chljnliJk vro~~er dan UllgelOZl"llen bet wed~r: Zfer fraaL
eiseb zal zijn,imJien
wij op nieuwabladen
eu gee6ijk.
"'",'",a,,,,,nng, 2Iljno .&denen opgeveilde Waara'IIli
Yereischte
gelden
bijeen
wij
verwacbt
~addell
iÓ
de
Kplollle
op
de
proef
correapoDdeutieJi
mogen
staat
maken:noDdig ziju ill bljzqnderheQrl.l le tredeu
S,paratle
wOB, de wileate waarv~1l
worden lJl"steld, lJ'3 firma Flower en Zoons te
naar hare vrienden en bet
uitl'Otrlllg.
Het IS volaoënde te
VIIU de .Afn'kaner reejs bekend zijn.
Geef
ons
een aandeel
in onze eigene
Kaapstad
heeft
In
Maart
een
order
naar
EngelalId
rika terug
te zenden,
ll:illg~nlUide 1'IllSchillende kOlen, OIO
eemge vel'd.,re aaumeriCingen o~r
J't'gering. --Hoedanig
aandeel
paarverz1Indcn om .n T'4n Thomsons wegstoomtf8, en van te z!!ggen, fcall! was, ,!'ft deze
welk., ullde 'bi,. indien aaugelegd
bewegen
ge.tujgeuis
af
te.
.omtrent schijnen de MlIe.ten der agiteren{)en
JH!r Byrltt 1S ~ellgt olltvangen,
d"t hare order M'.n zeer viln toeP4uillg
de
iu due rigtiujit. onze boeren
uitge~oerd eli dj, macblp,e ter TeraehepiDl( gerEed
zelven zicb nog geen beIder
denllbeeld
te ItJk "erd et-v,",or ongeveer
drag ten. ~Il vooral
&tellen yoorde~ te trekkeIl .,an
was.
Ve
yerwapbte
t;llachlne
ia
van
acht
pa.rdenlll~bhen gevormd.
Bezitten
zij er een en
beer de Wil liers. ~
zen die gegeven aoudlll ,!,orden voor wol,
kracbt.u fn kap eu II. lFekmaohiue en al. sta.
lut.te
Cowpo.ltie .,
dat he~ wezen zou "O"r de boereD lIlu
durfden ZIJ bet uitspreken,
dan tou bet niets
, dat er Zondag tiuna1r4t machlll+ wOfdea. gebroikt
Da p".rden 1
Het werd op de dell O()U1POU~ttIgene
hunne wol &AU de B.al to vierlrO<ljelu.rf
khlchten
kunnelli
ópgevotrd
wordeD
tot
24.
terwijl
,.anders ziJ Il, dBQ West (1nqualand
te -Vet"- naollddag.
n bra:ud
I" Hn der bultelimatll.r "qorgedralllin ell be"iel het
I, ludlen het Westen teegelat~n
d. lIlachine me' l2 tot 30 lons nn 2i tot 6 IiIIJlen Itekend. Natuurhjk werd liet luide
te gebruikjen 'lelijk 1111
heffen tot de Positie
ee~ler afzouderliJke
gebollw.u v&o den heer Klerelr. H.t yuur werd,
per Ilur deglleu eD mel het grool.lte g.ma,k op de, De •• Harmonie" eêll~0llaud8cb koor
IUIIUU'IOU' -Y(K).rl~!!'&:"n
huunen S~n,eg
UIt to v .. ~,."~
xol.unie,-even
onaIhankt'lliJk
!8'0 Hoogen .vellwel, geblnaeh" 'oordat de
kwam meest gekronltelae wegtn bestuurd wordcm Ita...
Itt<wmen-&fleeo,'"ord blJz~nder Koed. gelfollgelll,
~ullen .r boegenAamd gHn voordeel
.com.iMaris
-f'h Kaapkolonie
.Is Na~1 biJY. opdaaell.-Maan~
morren
Jacobus
een "trio," dBt claarill voorkwam ell
betreft het Vrywllhg BelllDlel.
Maar &90 &eket als het i., aat aan zood.ni,.
'I'herota TlUI onr J. nner
tw •• '.41111
EEN£ WELGEliL.UCbB JAGT.-De
h.er Bertu. door eell dIepen lias, een ~ldereD
t de mannen die nu aao bet boofd
lO
betpajJnell I!ll m.t nariJ.
het dorp. Meywr, wonendo lin ~t distrikt MOII8elballl,1glUg I fraal}e, booge !oprainstem, w.rd met
nden, u. I., de huren Godlontoo,
:t'ertangen
niet Ital worden y,oldaao. il bet Behai .. den ioettier be'olld~n
!OOlltJ"
~eDnelly en Cbrlstlan, de maunen waren
.ook dat,.] werd zulks, de ulwiUiging uiet
YIn den beer Tharoll op de br.
Drift 01l1ang. Illt om ~n YOl!te dooden, dit! veel ,,~rlliellJlg bearoet. Over het algemeen '11'11
op lIJUIt plaa~. ~rig~te.
HIJ kOD bet dier .nn·
SIlCCt'fl; dil eeoli' Nowerkmg die
BlUm den Raad haddel\ nrworp8n.-De
heer
der dttl.ers yenr.cbtingen
zou beantwoorden.
rlromeo a~lHie, rI!ed de k~"ier,
de soelheid
weluiet opsporen! en uw huu terugkeerende. I.g hij Wil da~ het progr&llllB& .t.e ~?rt
Relllbnrg .prak alldermaal
tegen Separatie,
AI koos West Griqllltfand OQk_.aijn
en de .terl:t. Yin dtQ ,atroom
morken, d. plot.. hn~ boveu I op
boom in Hne kloof &en pluunpje is~ deWijl d~rult bhJkt ~at
d:rukte blJwoder op de. moeJjtliJld~tdt'n die er
Parlement,
dan liog ~
wet de "tlC- riYler in. met be$ r..ol"
de
afdreet
Del tijger, die leek al+Of hij jlli.t een aprollg wilde doen. hiet moede wu eli lio, meer wdde
IndleD wIj _ot oorlDg met de Kaft"er8
_..bewer WIst laD wal k kom .. ,
cte killderell De heer l!eyu "las bem fcbter voor ell doodde bet it deo grootstcn d&uk nnoD,IIIchgd
zegeeude,
W1j nfut kondeD II.,en
t""Vt~
Bricac:he Regering
erla~een. welke hiel~ .llch &all die ku yut, en
seker .,er.
ondi.r m.l een ~oedgemlkt scbot. Eellige dagen atudellten en vooral UIl de clames,
der WestelijldeIl. HIJ zeide
ala zóodanÏK nyodne regten dronk» .zijo,
de "eer [haak
daarna w&dei op tde Jagt: lijnde zag bij wedat een 'roeriag hebben deel4-lloaten, ell men
Instaat wa. deJuak ZOO U bt-sprtken als
&of!IDlIU
clan aau blanken.
1)1f gr:oote Brit. ftD. cape nal»J aialegeQe PJaats.
fraaijell tijger ill ieen baOIlI. Het dior wdde" de apoedlg weGer culk wue SOilée zullea
maar
w. sklhg o'iertu~d dat
roem dat der Regeri,pg' alle ondeMaueo
bad be.aeteD ell
&iemen met
vlug, gaan en zl~h iJl. NU boeoh Ttrhergellt doch I hppee dat, ""nnear
A~~Oll8f' 0lUI
'ea.-Due:
waren de
•.
t
b.a geJfed. De ohl. wna.nl dell
de heer Meyer yolgde het eo deed het m.t tweell81ededee'~
begunstigt, hij ,ulb In
op de bijeenkomat gehouden.
k .IJ~t .lOU "'ern.! eo aoo~ra.eeoe ~kele De ~
Rou
venti.ae dlln ,g«JOtït.n.
1Ch0t~o io hét .to~bJjttJu. Naar huia teru,keerende
tul ZaJ doe" die hij, 1100 aljl luj
de bljeeolom.st een ieder 191.1Ite z~gell
Uil .diG wd :wer.d bUiachugd.
,~001" h.epl ~
~o. dq 'el"fe .~Ojll,,~ijfbe)id.•
ollbnoeUe hij no~ ef~ otter, dieD bjj oo~ VIl,11 hQt k.omeD magtig ia. Uu bespaart hiJ
over het boduwerp-maar
..11..
l,fell berOot~.,
I
.
j
Ivan het ,erta!ell.-;R,D ]
beste ONc Itll Vtiendaeltap. Zoodra de
I
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Eene tau .£J lo., eD lJ Eone TaU
cenoelDde £l3-eêu
W~lal naakenJe faU
£4' 5. sd teu Dadeel. Tall d. w.Jp ....
Ach'uWl
BuohlJl&O Toerde biJ de Toorl~zin~
dezer nrltlallDI, clat ete Medtcr reecb op dell 19 Mei
.en rapport bael 1lijclbrac'. l1l&&I' daar hIJ ID dat
rapport vernimd. rpW&jt te makeu Y&Jld. afJeu'
ling der docllUleJl(éllt ".. het Jl'" bell1 tetug Ter
WtUU
=aeu
ad ca. proklll'eul' d. Korte eohtu
eene verkill'
g b.t_Uftn, di. Iwdd .. ala folgt
De H
er den ad.,Gkaat
III dé ,~e vallen
dll( VI'OeIJ 11' lutoe die yoorltamg ZOIl moeflOn dieuen Y
Advokaat Buchan.1l
om un te toonen, dat do
deenmeuten niet 4adehJk "'rdeu uiOlev«prd
Advokaat de VlUléri obj.~eerde t8&~n lie voor
1~Zlllg .,... dat IttIk
Het wae op apreke~. r.. d DIet
Ibeantwoord door zIJn kht!Dt .n welomd,"
het trad
la allerbin e kielu" bJJ:IIllI.derheden
Regter FIUpatiick vroeg ..... rolo m. DU nadat
HofmelJr de doelUllenttD had JB~rd.
die qUI
tie door het amdant weer bp Jut tAPlJt zou gaau
!tenrn
-e-Advokaat Buehaui.
Om ~ be'lt'lJzeDj dat Hof
melJr ze Illet ,elnercl heeft toe~
had moe
tell d~n
De HoofdregCer z!lg hei nn' nIet In van htt aHilla
Vit lballl ",ltr te lesou. Wae er later lliue~he om
treat de betallog Vau kosten. dan mogt drZol'l'e te
pas kowell
HIJ gelastte adyokaai de \lllliera met
de bepleiting &IJn.~ zaai 'oort te gaan
Advokaat de VillIers, lIulka doendl, z'l~e dat de
weduwe 81echts twee ob)eetien teten Hofmeijrs re
kenlng had ge"rnaakt
Ve eerde wu tegel! don post
..an £10 lis tJl erfetulb.laetiog
b,taald,
eu dur
omtreut had de M_Lel
g~eerliticeerd d.t geene
1 qu Jatlerekenmg
kan wordt'll ter erlme gelegd
sonder !Motahng der balaefIJ.fr,
Dat JUf'f Loubser
de b~Ia8t1Dg ten t-weedenmal. bad beWiI~ dat Was
hare el~ne schuld , en die tweede~,
zou:JJ.
wel k urnen tnugknJgen
"au deu M'"~
lie Hoofdregter
Iu ...elk. capacltett legde Hof
me Jr de hquldatierek.nlng
ter "rilli. ~
Ad,okaat
de Vilbu8
Alt mejufn
Loubsol'll
ageut, met volle aotonaatie
ow al bet 1l00dlge te
de re"

Daar
l~D
UlD.l88le
et zen'la

eer de'lllltell4
namid-

! natr
"elS

om

Ilrende

rorpep,
,li...
u naar
e zeel'

)lechta

hem
f!olid.,
an de>1, 29,

doen
Da Hoofdregter
Tot op zeltel punt. waarna de
beer d .. Korte 1'0 r baar _~eerde I'
Arlookut
de Villiera
Neeo het wlJ'(le brel'" J I
Hctmeijr die ZIch met de &aak bemoeide ep do wed
u Zette lot ... n g!dlllg
ten g8'1'olge ".arvan de
proeu _be van den heer J H HolmelJr ~erd Ing ..
trokken -De
tweede o~ectle tel(ell do rekening
,,..~ dllt er daarvan loo ..eel behoort te wo~d..n afee

naar
,zelfde
mboos

naar

land-

trokke" ala genoegzaam zou zIJn oDd. reaten goed
op I beefeD J H HofmeiJr. eiseh .,an
£1.50 'II' gens COOlW~le
Het hul bad buJiBt, dat
die etaeh go..d was
De Hoofdrell't~r Mau lad hiJ reenl plden des
bcedele, ID handen II
A(hokaat Bucball&~ Da' la hetgeen ...~ 8taande
te maken

biJ de
TOOI'

~ven,
I

hier
c zal

houden

Ad _ooat

de VIlII.r. ontkende dat,

ma.r de h.. r

)lolwe'Jr gut nlet erg .om dIt pant e.n d.om
b J het laleo n.en
7:'

1011

Ad.okaa, BucbanAo nam blu.ed.
_=F!.n
en
bepl.ltte DU ook de objectie tegell de)e
g dor
erf n ittbelasti, Il
Het hol ...~ die object .. vau de ha,d eli bekrachtigde h~t rapport
10 dier voere. dat de !talana
J H Holm"I}' loekomeurle,
1100 word.lll geredu
c-erd m.t £17 15a -b.t
bedrag ..ter req.tea. fP £150
I.<l"r. partij hare el~lIe ioeteo te ~talell
[Wil .. rnemen, dat het g.heele
cJ.
_.lun In appel "'GOJ: den GeheimeR
.al
worden g~bragt].
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)V',I'"Bl\iJtoD!1itill
eelte aanbeveling van den Stilts
Vollr8raad besiotelI b ~otnZllad te
oud.r onze bUlll'ers te verdeelen
l{e~Wnlen en naar de YetBchllle de
uuresten oV~t~zull(lcnten einde het tmtta wt te
rvieren

aantrekken
J8 door ne onderk!irrdlgen gefloeglaam
bewezen
t nog onbevolkt WIlB
had uitge
(bosIcheo)
De imm gr.r.ht I t ze
ende ze In VI uchtbare
~~.!
leu te
onder .. mdlUg heeft g(J;.e~rd dit de
minder IS geworden
\\ J we tsu
dit principe een groot vooroordsal
ettege sta ..r de dat boudell w'l rol
trekken regen aar
kunnen WIJ niet I.ven en foor een
ZOO wem g hulpbron
eo. tot be
lis regon eene leve *k"c~le
Zich eeue naa.g !lIJ ons op Hoe
der dal pen over eeu 20 lal Jaren
worden? Steenkolen Ja die
plaatsen 10 dezeQ staat doch de
Z~O zoo hoog
dat het onmoge
brandstof
van delelve te bedienen
nAal lets aud6r~ uuz en en dat
laat leder grondeIgeDaar
op
boomeu plalllen als maar
IlIlr-Ja de eerste LI.n larellhem kosten 6D geene
1'el~OOrzl,lr.I!n.--fllaLl dtn zullen zllne
.1111 plukken
Hoe gaa~ het
IUleeI[lfc'ot,sln'? Niet laog geleden" arep op
vrachteu hqut tef markt en
e,.;Il11Uer ongeve.r
£4 p&!' vr-acht
Itv,oa.,encle ltaad ala Hof Tao Appel u nog

z •• k tel re

De booHre~ter
A<lvokaat Cole
De lioofdregter
tot een bepaalden dag
wel na 12 lSeptélitber tot
komen
Nu st&pb! de Balju
biunan

D. boo(dregt;'l' wendQe
tU4le en wel met de
~.."~"",,,,,:;
giJ bJ uw bálult om geea autlr'ilOra
ZIJ Ja.
D~ H()(Jfdre~ter
Wel
de BalJaw, neem
dele persoon In hechtenis I;
Z J Het IS .eel beter UI\"r! de gevangeolS te ga an
In eene eervoll~ zaak d:w. voor sobuld
Ik hob
reed. £25 schulden voor h~ttlollkosteo
(Dit zeida
tiJ blijkbaar aangedaan)
~L
De btlrle Hegters gingen F,1l weder de. beer Col.
te hJ'
Zou het niet tot w ~lllzlJdsch 'l!oord~el ZIJn
.,r~g.n
ZIJ, dat
de bSI ~ vrouwen
tot eeue
schikkID. kwamen? VolgeJtjl d. brieven UD. Fitz
gerIlId fOU li J de Japaue~~.
goederen
met zIJn
eIgen geld betaald hebben li Maar meJuffr
GrkclO
geloofde
dat Illet .n tegj"er
eeo kerel 1'aD Zijne
reputatie was haar dat niet ~.aluk
te nemen
Na .. ne panae ngtte ~ t~r Fltlpatrlck eieh tot
meJtUvr Gracle en zeide I~ar .01gens algemEen
gerucht te weteD, clat meJul
FltKerald eeue arme
nouw: 18
ZIJ Maar ZIJ heeft .. n t MU. en ik Diet
Advok .. t Cole En daar~ij kan lit opme,ktn, dat
mejui.. FItzgerald dor r,1!~lre biJ hire aauk:emst
heeft aangebod.,n haar ID bplt to ne_en eo ook om
lene 1Ote.lr.enlogahJ8t te opelion voor hare terug rel&,
doob .IJ ... lIde daa"an Juet booren
Het bof gaf nu weder een wenlt &all d.n bal1uw,
di. daarop nqeg Ik yerou4Jeratel dat de gevangene
hare kleed.reu .~oedereD mll& ZIch mag Dem.D P
Bet hof
da¥op geell ~hlt
&Jlt...oord, nen
mIC ala op I balJu.,
opmer1t!ing, dat hiJ nee»de dat
er thanl geeno behoorlijke ~coollODloclai18 ~
ID do
&eYlngenlII
De Baljnw .... ndd. zwlj ilIl tot de eetUip eu
selde V u11l miJ, ik zal n 'ooalig op zolder teIIe
plaats .. n""Jze.n
Daarop I:log II) h.. n
I
Hit pubhek schlJut groote!lllmpatble te koestereo
met deze b.drng.ne vrou wiJ Men beefc t.ne JU
tclekenlngshJ.t
1feopend ten a.aren beltoeve ODi haar
al:lloo alt d, geyangenlB te ,~l(l6"D

I

b J na algemeen Mn Proe. VOlgt
,oor l'en st;uk grond grool
den hiet van 21 laren
Ve
li8m.'"nl~~ alsmede d. Ocrstoren TaU
ged$an 'oor stukken
er eeu kerk voor kleurhngliU
de I... tate ow er eeu scboolJokaa~ op te bou ",en
lndien het eersl;ê 1'fl'zoek. wordt toeg&.<taan zal het
l100dlg .'Jn I~®rgestraat te herdoppeIl I,p Kerk.
straat dAlLr Jlaa 5 kerken iu dia .t~l\atllnUen
zIJn
DI! hee~de V~lllerB h6l>fl b sloten do betrekking
ran Land ro&~teLlidybraud aan te nemen W J weD
schen da illeuw8 district daarmede geluk eu hem
alles wat IJ ZIch d«lV voor8tel~ cm begeert
Zl)ollng
.11l WIJ he r~gên
had ten hem hier In ona midden
te lien
~lJUl1oQ; WIJ YlU hem Ille' anders: zeggen
dan dat lIjliJ UI b4m eeu bekwaam ambtenW oa een
genUI' ~ed,bur •• r hadden
Zoo WIJ wel oaderrlgt ZIJD. II d. betr.kking .,~n
Lallddro.~klerk llh,., deD heer BIllIlert, Ltinddrol'
klerk Ta~ H ....... ll1ub. "Dg.bod.n,
dle .r&lb
mlgt aanJ}..m~, dan lal bet Laoddro8tklft~
aldaar de. b~ Moll wcmleo u.ngebód'D.

F. ~

r'

Dete lUat was nu weder .. n de orde. - l
Ad vole.. , Cole •• Ide, dat bij. yoordat bIJ d. ODd.rvr&(mr"1l
m'J"'~
Gract. 1'oortzelte, eenl(e
ophelrlermgên loude _""en omtffltnl.
JspaoHCh.
g"" l-erell waarTalI ill ,op DIDII'8dag had ~ewaagd
HIJ EOO IDlks duen, hopende hur te onrtuiJen,
dat
het etne d ...ahug w~ t. T.roll.eratelI8JI~,dal die
,:oed.ren met h.. r gelef war~n betaald lllllUeld e.1I.
bmf In zlJn. handon ftD M S Fltzrerald. aeda
leerd Yole ham&, I.pa,
11 Maart 1871. III ~.rlat
aan m<lJufn' Flug.rald
I.n dIeD bnd .Ioot hiJ £16
In klaall:d. oyer rld.IiJke
moe'J"h}khed n ten
!l""olge ...aar ..an hl) haar nle~ meer .kon zenden. en
scbrref nrder. op liJ ne reu.en dOtJr ChlDa eb Japan
pe I groot
«etal aarchghed ..n blJ~enYerzalneld
t.
hebben IIOOala 0 a een paar lijden kleeilen de
portretten un hemleITeIn ell ZIjne vrouw In Chlnll
ID ol ever" g .. "cllllderd,
ena ,welke hiJ haar gaarDe
w dil tóezeoden
kOD hiJ daartoe maar eene gelegen
De Fnrnl1'''. 22 dezer ~hl!lat een mleldmgs
held ymden -Dat bewees, 41' h~ ree~. 1'oor zIJn art ke"! omtrent het ant .. oora door i'ruldent
Brand
!laan naar Amerika yelt Japanesche go.deran bezat
Kezon len op GouverDeur
:$arkly ij laatsten bnef
D.n bad de adyokaa~ «Ik 10 handea een kQOpreke- omtrent d$ arbitrage kweal'lI.
H~t blad legt dat
I ng d d 3 Maart, ~871 dUI dn.
dagen lIó6r den bet etenZder et'n g belli b.hjrt als OOit wanneer
bn er aantoon.udl dat biJ aa,dlgh~en voor honderd
deze 1'et'~elende j:eloilledellls ~al worden ultgemankt
dolll1'1 (£25) In Jap&lI hid g~Jt'oc6' nie IUtlkolen
en dat e~ zioh altijd leu voordoet waa.rdoor da zoo
nl. hiJ wet Zich mede nDr San FrenclllCO en no. zeer llewenechte
arbltlage
wordt vertraagd
De
c1aarngtte hiJ op 22 Apnl. 1871 el'n bnel aall zIjne beer Bl!and I(JhlJnt nu dat ~e moelJehJkheden
met
nouw, waann hl} scjlreef Ik shut IU Bill of Lading betrekkmg
tot do zameu.tel~~UK van het hof Tan
yan een kiet J..pau.~b:e aardigheden en £15
De a. bltrsge Uit den weg zIJn g~ulmd, tot benedigIDg
B II of LadlDlI; d dl'
April 1871, hu d. =vokaat
van de hooMan van beult! Reg~rJngeo Vl\8t Ol BrtUlgd
lIlede 111 het hof. DIe luBt goederen ..... ge ooht en te zIJn dilt ZExo In Zijnen bflC~f van 30 II slecUtH
betaald voordat Fltltge~ld te San FraDc s I) a!'ti
tiJd zoekt.te winnen t!oor v~rdere mOl'IJehJkheden
•.. rde Slecht. die eene luat en uleta mee. ootiV' Dg de IU het wldden te hrengen mtlt betrekking
to,t den
nouw YaD Sau FranOl1lCO Be1'IDd.ude,dat dei daar~D lIez&l1t. dIe den _nltetndehJked!
IlChsldaregter zal bsI,OW8Z".
goedereD lie DIJn W&reQ voor een~ t>rdeu. Doemen
]j)e heer Brand
dat biJ lIog be eld IS
-tehJke verkooplag, kocht ZIJ mei hare eigene spur
ow den BUl?er ar.bil.er (dJe nlWehl~n volstrekt D~et
pennlDgen eeD .,.rderen ,oorraad
bIJ de hltfrtD
Doodig zal ZIJn) te l~ten verktjlzeu door ceu der vier
8tuttalord en co., WlU1'~r
II] de qllltanb~n
kou g.u.nteD aan het Eugelschet H ...l dle :door ZHEd
overleggen, all .,001' £3(, £6 78, £3 Ss, £3, epz
ZIJU voorgesteld .n lD.t welk~
Gouverneur vl"ede
De HoofdreJter
Zijn IJ deze Jaken aau .ttiUfvr
bad maar hiJ hn n et toet~4.e.1l tot ho' 1'OOJstel
Graole verteld P II uw. klieut. tot eellige IlClUkking
• dat In de Akte van Sobml4~le aau den Bntseheu
liet haar gekomelI P
t
!liuLSter van Kotonlen het r~~ zal worden V'Oorbe.
AdTokaat Cole Qute, dtJt naeJ Fitze-rald zeI.,. da~ houden, ow de plaats van ueut gjrzlnt aan te vullen
all.. had Terteld aan mej OrICle, maar of de~e er al In ;eYaI dte booge lUI mo,.te~ weigereu dit hooge
dan nl.t gelool uo eloeg W1St hij met. Da~h, bIJ en !DagtIge personalldJe dat
dtl ver verWIjderde
dat hetgeen mtJalTr; Gralne zeide omtrent d. toekomsL bestaat.
nl deu 8 pier !Ublter. te ben~
lap&neacne ~oeder'll w&ii wu daD zou hl~ g.tracht
won deWIJl dll.llrdoor de kelize zoo goed~8 over
b.bbeo ZIJoe khente OTer te
aan mejufn 0'8
gelaten zuude wordeu aan eqn der gesclulY'oerolDde
etsCU te voldoen, of tilden
lot IellO schikklog mlt
partijen
De heer Brand ze~ rel der dat geen der
b•• r te komen
vier g3Zauten loude we14:er~ om behulpzlI.aw ~e
De hooldrepr,
11& een welDlg IIrzelen8
Wel tra zIJn tot een lO der mln os schii!~en der zaak eli geeft
rt lII.et uwe zaak
Roep IDeJufvr Oracle op Zij d.. rdoo. te k@unen, dat het 0l~bodlg IS o~ aau hun
IJ uwe getuige
getal nog twee toe te fOrgeD
IDe Fnellt], geeft den
?tItJnfvr GrtlCle, opgeroepen zIJnde, bepf Ilch In Pre81Jeut vGlkomeo gehJk en S geneigd te gelooven
de bank der jt.tuljren en het den regters eeft ~eliJk
dat de Gouverneor, tOEn hiJ ~ zlln boef dat ooge-lang gescbrift toekomeu
De regters eenlg. QUOU- flJmde voorstel deeil, slechts ~d draak ..nJje suken
!.tn besteed hebbende aan de IIZlDg legt
met h~t boofd van den VnJ~ltáat. Het blad zt'gt
De boofdngter
OIJ proJuceen dat dokum.nt ,
dat die het bate. lacht het l&~k.rst lacht en 4at het
Zt) la
o,.rtUlgd IS, dat de 1'OI'llcb VrlJ8t11.at leu slotte
D., boOfcireater En dient het bIJ het bof lU P
zegepraleod Il<ll te voorscblJn f,rf'den Uit de verWik
ZI Ja.
kehngoo. wunn dil hel.zuch! d.r Kaapscha Hege
J)e nglltrateur geeft haJr het dokument terul
nng tieu etaat heeft gebragt
De Pff'!lldent meldt
De hl)Ofdregter
Doe uwe "~g
mijnheer
Cole
deD Gouverueur, dat hij terdt~d hemd zou zIJn om
Adyokut Colt Ma, Ik :ten wd
hD cia' cloku
de Akt.e vin
SUbwIssIe
0
te atllUm, mdlen
ID'Q~ We&e!l P
ZI}ne EXcellentie DIet dat laat t~ bezwaar had 111 het
lJ. boofdregter
U .... naag zal Illlta te makeu mIdden gebr.gt, .u dat de Refuil
van den Oral le
bebbeo met dient aard .Doe uw•• ,..,.
VnJ!lut ten vone bereid 18 v r een Hof 'aD ArAd'okaa~ Cole (tot meJw"r
GrtCI.)
ZIJt trlJ blttage haar regt le bewijze
op al de gronden ID
0011 gehuwd met M~I
Stabrtaht
Fttzgeral~, &leh ,-schil "het ""ag
'llaaro\'e d~ VliJ staat ouder
noemende Mlcbael S~
Q1I1" Fdllleraid
1
protest heelt
tctruggetrokke..
toen
dezolvo
tot
ZIJ (<lP hlUt on
ubare4 m .. r toch 'bee11SUn Bnt.ch gebied ",rden
verkl.*id. en tOln ZIJ op g.tooo.) Ik weiger "Ulg ,.tulgen1l at te leggeu tot- .....Iddadtge WIJ" werdeo lu li!ezlt genomeu door de
ILltZIJ wIJ de WtlDtp dollar. leeh, welk. it haat &g.lsche
Rt>genbg alsook oplde CampbellaroJlden,
beb g.1'lUfd.
gelegen tin Noorden cler \~fl.lt'r'
Dit 1s eeD.
D. hoold.regte, b.át JIlcb het antll'oord
languam
voudige eD duidelijke taal
de Friindolll"r
met
1'on'~«.n
door de reLni~, scbri}fi het DOtr eD dw ehJker dAn wordt gert'gl'1 ardlgd ~oor het geU~
~~&~de
~~~P
drag der X.apselle }legering
Zoodn het bekend
ZIJ Ja
werd. dat diamaote.ll werde.n tvondeu l.U de .nabij

w:lIIJdelide
Dtu br tf
HIJ glllg
m EXU\) groote
heor deu Hid"
den poetuioester
k bekeud als Jo
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-RED

DS CACHET

J

EN HET VOLKSBLAD
Utrecht

1 AUgultoa,

1872

.A an den .RedaTcteul'
MIJnh~l'

-Gewoonlijk

ontvang lit het VoUsblad

Zelfs al kab Ik het te lezen kr.ugell dan lees
Il bet toch DIet wotend~ dat
l cad!!>zamel1li'J.1rel m.
geil goede £~Je ~ bcllaTve 0
Doch daar het uom Uier
)lIet

la

un <>0Mel mj bepaald ter lezwg
toegezondC)n
kan Ik. wel met anders dau cec p ar aanmerk: ngen
maken op het artikel
ALViEDEl! LlO:'; CACHEl
Het eerstl gedeeae IM 1100 mOttJ\\ Ing lelll{euacl tig
dat bet bijna !teen antwoord vel el;,cht W ut wee~
de editeur
van het Volksbtad vau dea kei kc I!ktn
t estalld In de Tri.nsvaal
en Will IUI.,te t h ~r pa r
E )lIa laadl:fV 19 n'
\\ st hIlieta vali de l,.msvaal
dan zou hq dit wéte dat du NederJultscu
Gerefor
meerde kel1k ID do H.el'ubl ek dagel Jka ID ledtntal
I!O In alle
an4erél fl1)zlgten vertihJ Itnd toel eew t
terwI)1 dil te~e[i Zich z lvt verdeelde H,cy rillde kerk

,~g"

ae

ruu.n

'o.

Ontvangt
DE 'JONGELINOSfEREENIGlliiG
iDutol"'SPAl<

(Van

®lien

f

Sj,eCj,aldl. Corre;pow.lent)
Dn,l:())tspao, ~Aug

,

!nIJnen

bllrt8ItJken

dank

Yr en jell ke W6uscl.wn
hll upl!lgte nn
genoote em mIJZ,!lIVf'n
!lit>t dr.wfb.l(l neem ik ~e14i
lmgsverf.>ffilglllg
Het blJwouen
ril gen toch lj !nlJ altIJd een gellot, en
ééu opzlg~ len ,!u~te ge~",es~
j
Garne erktu Il áa.t g J WIJ m mijnli~oI!D~leD
ow aat; het d~l ouzer 'ero.:llIglog
te lre.lUll.oijr~ieu.

Lt VnJd~ avond werd alhl I In het
Kerk gebouweene
''lea
Meet g geJtloll~6" g trc.uw hebt bugesta»n
door de leden van de Jongeling, V
"'\c"r het o~baar
etrbeiwlJs

.&Il

..........
TH.

i '

Jo\Velier,

I

Deo"

CJ.n Jr...
_bl1llio(r

~:~~~=~t::

Soli) lMOeft til N .... , Iq
, de ~
eJl dm Jrroooprillt

qnlbet:;;~':;=L:!

plaag p~d
BffJdri1t l'Mderik Ibm R
te N_u. MOetoW.

NIlAI' au1eiding n11 dit feit.
Il lf eeue ICJlet,.no &ijl1 penoon
Bet ligt niet in den gteIIt no ouen fillCl-UlIIr~,
eene hoog. waarde ft heehten ItU
-G:lGankl al due
Meer en meer wemlt bet. .,bnd:
.,
adeldom."
Toeilligt het br.lrterÏlitiel~.
Ter'IIUlju,1101EIIII1'
V"'~"IJI"'''den
VU·.nljen toestand
arbeidende
pmoonlijk beId juiai in
paaldelijk: invloed op de
I
patroou.
eo fa'-tiehoten
O'fer
~eld.
Opge ...eed io bet onlle'JiroQ'lJl&eh
te roemen gehad.' W urolD Pwu bij zelf een der ~l:r~k. lllacbtbl,b.'b.llnfl~n
en c;)pbr~nllll~hunner pro.
gebied' mUl' bij, de man WIen bet web-1Jn
red gelaou'den
hebben met
lands ~Yen .Uea ter bane ging. zag daarom
duideder looueD;~ \Vallneer de
lijk in 'dat juist het bestaan van zooveel kleine I mAchten
• wor,lt, prod~CQert 'hij niet
fie oo:.uak
wa. vun ,bet ven'al der alondo I Duitsehe
heerlÏJlrbeid.
Hij ha.d er dan ()(>\ niets tc~n da~ de
meeste van die klein. heeren op zijde werden gesteld en
waa ten vone bereid om ook zijne eigene PIoai~ie a18
zoodenig aan het vaderland ten 01l"er te bl1gen, mitt
de f:,;britlk.p ti' &I1)~ door den
I,
.
niet aan d.n Hertog van N8SSáU of een van d e andere
van zIJn arllk.el hiet schade;:
I
,
kleine vontén. wier tebied te onbeduidend
om ~n
J
}'oor de \"erhooj!de :weJ:kloonen ëu
,
" .
'
ats~ te kunnen booten. Ter\\-ijl de ltou~.t-e 8C~eppingen
van een JWltWi MOHr en andere ...oortreff~liik~ mannen
dil
prijzeu die hijzelf volir. zijn grondI
I!igel1liJIt slechts een gedeeltelij ke verande~ng vali den
IIto.ff~n bl!8led~n nloet.
.'t Kan derhaLv,Clniet a~Hle~l,
toestand ten doel hadden, zweefde hem ...oor den geest
of koopll"4C~ ~ fabflekaU'en
moeten
hUiverIg
lW
..en groot, krachtig Duitsch liiJk. ondIll" lei4ing nn
worJen
coutractcu .te sluiten, ',of eOltigz~5
Pruisen.
.
.
groote 'belItjellin:(érJ. op zich te nemen.
1t~en. 111'
Te midden eener 8ClIoone natnur doo,.' YrOule ouders
bevreesd ,Uorl v,rlu,5, daar DIen lIoun op zIJn ruopgevoed, beguf .hij zfuh nur de U niversiteit t~ G6ttinkoopllp"iize~: pOQh op aiju werkloenen
vaste rekegen. Nadat hij zich aldaar -deoe zi~e ern8t~ge atoPie
uing
maken
kau,_
i'.
ondencheiden en verYlllgens op reis door ver~hinende
Een derl!e jjke staat van zakeo i, Wilder 'Voor· "
landen zijne kennis verder!lad
uitgabrIlid. wull hem bij
t
beeld.
EI',' Lestilat g~eu kuustmlltilte prikkeling
i
r
heslwt der familie.-niet
ala (jen Owf$l-e.m ..ar ala den be.
van
den
har.d!t!,:'of
opdrijving
der
prijzen.
Ne~n;
kwa.ll1llle der vier broeders-:..t
beheer der famille«
-,Je verbruikera jltroornen naar de fo.lirieklJnte", j en
~oedereu opgedragen.
Die bezigheid 11'11.9 hOIiD echter
deze IUlltstrljl doen allelI om werktie iên I te lokke~.
niet genoeg j bij gevoelde zich tot een vbel ruimeren
Aan beide kpnltell zou dus' ,011;,001('11 tevredenheid
werkkring geroepen en wijdde zich IUIn de openbare
kunnen hee-t,qhet.1-ill~iell
't niet faalde ~a'l coopaaa~eJegvnhedl!n.
Het ging hem intusschen
als den
Fterken Cbriatotfel; hij wilde niemand dienen dian alleen
rarie en de ~wr"ll1l!oa slechts beter den -amenhar lt '
,Ten sterbte:'
Pruisen en diens groeten Koning Ptederik.
inzag' tusscheu
Z}jll ..ig.n be lillig en 't bll1ung vau
H 'd
'TIl
fil r~n Z"'av 1
I. .
d IL! Jl' rnn rum Illi' Ioe de,'n
Gl~8'1'-erk-,llls
~V"t('r en 'Vijngll1zeu
Iaderdaad, iets zeer oneewoona bij een der tQenmalige
deu potrvon, 'T' ~ I,O~II)U terw!J.··1 d C zo: SCUIJut-ut t ~e,
inzonderheid
burgthee ....n in de Rijbgewesten.
Rij herit echter
Pakp I,i .. r U, h~ng".~lp"pit-r
.
is IIDDler~ beider: belling.
He iudustfie
loopt met:
0 IJlil?' ~ .ult all.
CUI~
i
."I">11""ml1
..r
en
geen
demoevenmin als Pruisen ooit eenige reden gehad om dien
afwisseleud alltij !- Nu wal 't knrtolill1!8 vloed; en i Brally ~ c,c!(lIh-a"Ii!i",td
G .. bol!"~ IJ 'ef
Fool.cll''.
Post ~II Brieveupapier,
vali
bestaande
stap te betreuren.
oui ill I'ark!t:'~ ~''11ell Gralve~ 0'1 Houtt:!. EOU"SchoPI.ru
'1"r~elltij"
ill 2 Gallocs UllkkclI
vali het zelf. nieman I zal-deu \tolklUtln 't recht onheg:,:en
Door tusschenkomst
...-an den Minister von Heynitz
den vermrerde rdan voorspeed
te dealen.
Doch de ' Beste H. Y., Kl\ul'sqlrll Sik k el«, "lui",
\\ uka!k
gelijkhei.l, waarnaar
I,lJ()d",i" H'~)o,l(}l ~le"i" iu R)ikkeo
k~
hij iu lo'ebrnarij 1780 eene betrekking
hij de
zijn g.,hee~e wezon flihri.hnt
xpoet zijnerzijds
kunnen' 8~""t mak en T,'ylor'~ CIJfDposilie
l\ aar sen, Sl)t.llri"t: K.alt~1I
af<ieeling ..oor de mijn werken.
To Freiberg geplaatst,
Lucht 1l1.'f1uwe en Gru-se 'erur"oc,n"n
monarchaal.
op eeu zek~re &!ábihtelt
vau de 8rbeit.l~markt;L
'VH.I(!IIS1I1
~'r MUlIlll~ Touw
!
...i~ hij zich eeue ..oro.le);11 grondige
kennis in dat vak
K"paltlll
Mik \"~rni8. Z-vart Verlaksel
IlUIIIL""VU' log'
al,derM z~l rij zich de hUilden ,~~b'~lIden ~i~n-,.en Hu;fi;z r, \Xrnlzlkk~tl, Graa',zak~en
,. eigen te lJlIlJ.en, met het gevolg dat hij vier jaren Ider
~Cilu"ll"ijt"t"
lJ~ercu i'ulleu
op ,dri"
Igelloe,d;
met
niets
kunueu
ondernemen,
t Is dUIdeliJk:
C I ' , sf f I
lJ' IJl
rt
te Wetter, aan de Ruhr, wet bet bestuur der Westfulde ware kracht
Indien
de i\verk"hJl\n, I door
ge,t~dig
opgevoerde
,w." II _I,"" eu : UIW uuu .
,
sche mijnen .,erd belast.
Het "erblijf' in het prachtige
wanneer het had eisehen en beperkte productie,
zijn patroou feitdijk I
i
Itbnr, en LenllPdal, __ el als de omganl{ met de flinke.
llaIlhelelt,~nLled'lD zelf te verzorgen
verbiedt
de Iwaar' ,te lev-ren toL hillljl.e prijzeu-«
i
rechtacbapen
W ~,tot
..-elke hij zi..h meer en
de
natie
aanwezige
100 moet
d~ industrie
kwiJne~, of IJlllIr elders ver,
meer aaugetrokkeu
~óelde.
m:a.akten op zijn gemoed
dien3tbaar
maken,
lmlk een indruk, dat. Jiitet zich (!8beel te buis gevoelde
plut.t wOlq~n. D'3 quafiitie loopt derhalve lJlet
en jaren lAter nog aItooa met een iunig, gellOe((en de
over 't' IIobstlracte', recht Viln den "erl man ow 't
OOjtCnhlikken berd..cM, die hij er bad doorgebracht.
hoogst mog~hjk.
Ioon to verkrijg~JI' ;-zif
loopt
KO'Bitlg
Frederik belaatte
bew vervolgen.'
plet bet
hi.rover
: o~ de werk Illan ventaudil{ . haudelt door
e I
I
bestuur o-...,r de werkeD iu het graafschap
Mark.
Ook
tot 't uiter6t~ zijn yooro.1,'el te doen meI een toe,tallu,
dur 18I!de hij &ich meer e,o meer toe op de noodig.
die bem voOr 't 0 gen blik. Zeer be~uu8tigt-ntaar
hndigbedrn
'foor het beheer Tan de werken aan de
die atellig (lVeup:tullen is, en d·'ol" o;l1'oorzlchti~·
Rnbr. de Rnbncheepvaan,
den aanleg van weg._n en
heid plot •• ling kali ol>houden. Men 1<!t:nklll li<LU de
,,",Ir.-e openbare aangelegenheden.
en ofscboon hij .ich
kip met de gvudell ei«llo.
'1
ill 1785, bij gelegenheid 'eeue, diplomatilke zending
Trfointz, zondanig ondencheiolde dat hem meer clan· een
befanl!rijk. gezantachapspoli
werd aang,boden, wee. hij
toch .1 die aanbiedingen no de hand, om werKZaam te
kunnen blijveu op ~
tenein. hetwelk bem dierbaar
seworden .......
III 1793 tot preaident.vall
het Domeinheatuur
van
ifark .m Kleef benoemd, betJ:ok ~iJ !Det zijne gemaIin.
ETI!:E&ENOEN
"l.'ANDEN
ITHA:YS
,
,
I
d. graTin Wilhelmine VOD WaImoden, bet .lot te Kl .. f.
Het " .. bem echter ni6t1iegenn
aldaar de ge"'Rtehte
nme ru.i dea bniMliJkeli'!In-ens te geni.ten, <!ur dit
g.not 1'001' bem Terloreu _ging in den maala~room der
FraDIICbe r"olutie
en d8r politieke woelinpn
van dl&
1
,',
\
'
•
'
djl~D.
AL ~.n :~AZAAR gehouden word eo in bei I
Jn 1196 .,erbok hij _Minden
,hl ee~e preaident
STADIlIUIS. ten b",hoeve 'fan bO .... IiRemeld
7
.... n bet Weatfaabch
Landsbestuur,
welke betrekking
hij in 1804 ..-erwlaelde
met die vaG Minjster na
O.enootlChap.
trr,:b.:&Lrijkio;;.
TlO oavermijdeJijk.
Pinancien.
S~
hij aldlW', dat b.t hem
ulll{8\'el'.
,
niet BOa gelnkk.n,
bet .,.", .. kte Prui.iIche
StaatabitHe Yrienden ~orJen
uitlCenoodigd mildelijk
I
.tuar met- zijn kraehtigen ,_t ta bezialen. Hij gaf ala nnL
Na zoo nrd.,.
Stein', r.iell.wflr.e
bij te drager... wán& daa,rdoor
loch ka~ het ge •
&ijn. diepe O\'ertuiging
te kennen. dat wanneer de
RegHring
den oud.n
aIenr bIed ...olll"en, PruiHn te wezen en venolg1lll8 ooit
beuren dal U~r"cltureu in 14111('ellt i}1 ni~t ",der
gronde werd gericht 'en Ijjne onafhaDu1ijkheid
moetIt School te bebben oU.wikkeld,
zullen geno~zaa.kt
y,ijn een bet'Ot'p "flln dezen
dezen reest:
'
verliezen.-:-en_ bet jllAl' 1806 wu nog 0",' ten ti.n~
aard op hUIII,e milddadightid
le dOflll.
In
hat
hplang
nni
DlJitscblllDeti
pr .'ijoe .,_,rap.ning .ru reed. op eeue neeaelijke wijze
Giftt"n
wo~dell
:
ia
dlln~
olltVluIle'f
door
tijd.
oDder
alle
om.tsilldil,".den
.. mut~.·
Met Pruised. val WIl op het Enropeeache
Ul.:.lLII .... .&.I......... l1li ......
Ijverd en g.,rerkt.
nstelafld da laattte ~
tegen Napoleon. despofum.
Mej.
Van
dienBos
Mej.
lItaskew
zijDe
eerate
en
laatata
I
, PDlT-.geworpen. Stein !WIl de wijk naar KoI_!ingaberw I
,. Brel!le~,
'I Lichtwark.
braiding .... u Pruisen', macht
docb-'tenrijl bij daar oOYerpclOId op eeD. doOrtutend.
,S~áe.henorming
bleef aandringen,
ontyirqr hij nn Ifjj mocht getuige Z~D nn de hlir'atelliEIll'
onafhankelijkheid
U nn
Jfoning Prederik WIlbelm nl .. n elpnhandicen
brief,
J. P. F. JURTI'Z, HOD. &0.
net
hem
____';waarin IIDlk eeue ont.nedenheid
doorstraalde,
dat bij lC~pplj.
groote
benorming
t.
aRI'lClbo~i"e'n
r .ijn ontllag noeg. hetwelk hij dan ook yer~.
Toon
I
j ~
..mler 4e Koning, door de eene ramp na de aDde-re vaderland, onder Prnisen',
ptr06en,
bij den nede nn Tllait d, belt!; nn zijn thans op het toppnDt van
il geeu poot ere tej;~enllt.IIJin&"
i.."....
~ebi.d bad 'ferloren. wu lijn eerste w8\"k aan 1'On Stein
te IIChrijUD en diena hulp In' te :roepen om het diep
j
het
Ten
behoove
ZendiligszaaJ.;
van
de
Nederduitsch
dalfen
vau
geYaneu Pruwm weder op te riohtan.
Von BteiD leed
I
,.
I
zijn, moeten "ij
GerefO'1"11we;dlJ Kerk.
DP dat oomblik
.aD Iware koonlen,
doch Daowelijka
I
,
had bij deu hriel ontnngeD,
of Iijne lifkte oam een plicbten, door wier
deMri wo~dt kennis ge~e·ven, dat ee',e
JtllDlltigenkeer en reed. in September
1807 kon bij de in staal zag gesteld om
....
i. naar Memel aanYlUlrden. alwaar de Koning zleh ellende te doen 1'el'rijz.n.
Ba7.aar
lal gtbou :o,1 wor.!en ill Octobt'r
ophield.
Van dit bezoek kwam .,on Stein ~
ala .preuk;
"de
vergelding
eerstk., ttr oridt'rsteu,!illK 'an d. Zendi"geCuodsen
Eerste Minister nil Pruï.en.
Lang!! onze grenzen heeracht
, but en nijd van der NederdUitsch
Ger, (ormdrrde
Kerk.
kIlt'
overwonnenen, in one midden ~oelt eene partij
die
'
JCort dlW'oa nncheen
d. reeks nn bnhrerpen,
diegeen vaderland kent eD zich vi~dig
tegen den 'staat
bijdragen, ~u :H.. ld of andrrti"B, ,"oor Qovengem~l.
bekend on,ler den ~am nn wetgevin .. nn von S~inten all.n tijde in herinnering ..uUln blijnD.
De Proi.i.
keen, terwijl wij vaD andere:l zijden in ...êrzoeking
den Buuar.
lIull~n met dan\( onhangen word.-"
1ICb.! boe ....n werdeu uit de lijfeigenocbup bevrijd.
Een worden geb~llCht ..o.m, op onze I~rweren ~u willi2rden
doo~ lI,{rjufvcpu: .... tie \Vrdvwc: HIIESLER, hock fil"
~edeelte der landerijen. die zij .ieren Iléhtereeo hadrleu rustende,
emd.:hJk
bet geluk·, met volle tw gen to' do I:\luk• cu -L,tlWestrat, u.
sm.wen.
Laat 0118 echter bedel!keu, dat het moeilijk I,
0
bewerkt, ,,'-erd bun toe~ewez"n. De stedelijke bur~erijen
valt zicb nit de diepte te verh~ff<n, m.ar
lIog v~el
Kaap8t~,I,
AU uStU8, 15i2.
werden door de gemeen~"'et
van 1808 uit haren toestand
LA~nEN
T!nN~
moeijdijker om op ,do eenmaal ~ereikte hoogte staande
'
van geb~le
afhankelijkheid
~C!rOt'pcn tot de~lnelDing
Muer daq'tooit mOI'~i bet volk tbaDs die ------_.,._
aan het bestunr over de aangelegeuheden
hUllner WOOn. te blijven.
werkzaamheid. moet 'de bur..,er:: dill zelfverloochening
• plaata.
De alonde privileglen wegens
geboorte 'werden
en toewijding alln den dal? Icggtlll, die Stein uan den
ar",~8Ch8ft en allo standen tot de g~mcen!ICh.Fpelijke
dal? grl.gd en van btt volk ve~ngd
b.eft.
,
I"'vordering van bet wel,i," des vaderland.
vereenigd.
Na dele rede volgd\! een donddtend .. II 0 ch!,' waarDe algemeene uienoitplicbtigbeid
werd 'ingevoeru.
l\r
werueD inst-ellinjlen en inrichtingen in 't leven g-eroepen aan d" mUliek en zung een eilld~ lUilakten. Ten slotte
en ~rootc
lfa gCIi eli arl'f~~11 en A
Ht~lde de elfjari:;;e achterkleinzol!n
VRn
Stein nog een
or hervormd.
Kortmn;
PI'UilleD werd bedeeld
met
(BEPEltKT~.
1'R!lrtlen
&;
"II 0 ch" v(J()r op dll~ Keizer. 'li'~ejfind W"lI do indruk
nieuwe Ij;:racbt en in staat gesteld- om nic' nll!en .ieh.zell:
dien, dit maakte, en nog treffeqUer de 'lV,jj,ze waarop
\middan"'~II, bn~l~cld(m
1
n
maar Ilcheel l)uit.;cWand nit dil }'ransche onderdrukking
Algemeen' bekend als de Ceres Maa.t- J.oodnit ;u I~oode
,le 15 jarig-e op deu knaap toek",a~, eo toell de;'e hem cle
~ VerIOBaeD.
t
Te wi,lden van dat krachtig,doorgezet
werk weNl 1'011 hand wilJe kuss~n. dit verhij,d~rde, m>.ar hcm daar,
schapp.ij,
!
""
~
I
entegeu
uver de wang streek ~n zei ,Ic : "onthoud
S_tein.-de man, did elke oppositie tegen 1.ijne bervormin_
I
'l'ui;;l'!1
miju zoon. wat gij heden hebt ~eboonl, en gij ~ult eeli
t
~NI
wist te brekell-eensklap.
lUID zijll
geze:tendlla
r
goed! kind van uw land worden." :
TweclIl'l'.ll llcl" lVl'!lI'; 'CWl ]{i/<lpsltLd nour Dut,,;i;Brb.,iJ ontrukt.
Op ~apoléon. bevel woord uit de $t.ats.
Yervol(:en. kwamen de
persone;1 allen om
diehst verwijderd,
werd hij llenoo(!la,lkt do wijk te
het gedcnkteel.:ell VKu naljij te
eu zich. met do
nemeu nlllr Oostenrijk. alwaar hij bl..ef tot FrAltkrijks
legerscharen
dell ovennoedigen
tocbt naat. Rlll!lu "d omstanders te onderhouden. in
plaat.
ml't
DD II
hadden ondernomen.
In di t voor Rualand X'JC) bacbel ijk; deanng
jcugdil!"(.'fI be~ldb!)u",er
I. Vooral de ~. J
li
,Y
..,
•
'DQ.~.i-vd'Qpli.a
KrOóupriu.
olltlerhield zich .!IJ
zoo vrij mogelijl.:
L:jllperk werd vou Stein door Keiwr Alexander te hulp
Tenzij !lJldcrs wordt bepa3ld.
1'., drukte dengenen, wet ",ic
te spreken CII
!,,,,roopen. De Czaar I{llvoelde behoefte ann de di~nste"
,
I
dIe 't hoofd on~blootten, den
weer op 't hoofd
un el'n mali, zoo vol !mergie en begaafd met zulks
CD
om de brandendo
'
uitnemend"
talenten.
En inderdaad, met' die grooto
AN Kamps;tno naar DUloitspall'
óger Ctr s,
Na de onthulling
het
begnafdhedeu
heeft von ,Stein 'op deu Keizer
Illler
lokaJen. waardoor
vO\lr beo, die i
B~;lUful t WCtót. M Ufrllysollr:!,
Hichmolid,
HO'".m en op het lot der wereld eeu beslissenden
van
invloed gebad.
Immen,
gelijk: hij noeger het ~Ijne lloorden, bet belangrijke
Ha,"onr.
l'hilipstowli
cu JucoLosdal,
Ju Geste
verloren ging.
Dit werd
bad gedaan tot Pruisen'. wedergeboorte.
zoo verwierf
route nuar do VeIJ~n.
'
de
heereu
van
het
Hoeg.rb
hij zich th:u1il een nieuwen on.te~feliJken, roeql door
Aug. ZIltIIrJag, 31ste, per i,lG..II.ru.Wt:!!iugtonTreiu
en buone
zijn werk tot Dnitscblands bevrijding nit bet juk dar feest halle kwamen
Sept. W ocnsd~g, 4df,
.
teil beste gave.n ;-doch
dit
vrl'emde heenchappij.
Bij ww! het die den weifden" ZaturJ,lt,
VJá,,,
I>
den Alexander tot een k.r.tchtig-en t.genstand
widt te Beter Wilt er voor heil volk
wijze zich kón vermaken en ten
" \Voensdug, llde,
"
..
Uoell besluiten, en zonder hem zQ,oden de l~nssen niet
denden
zonoeschiju
dsoste.
" Zaturuag,
I,4,le,
O.. or den Niemen, wl'!licLt de .legere der j,,'1laUieerdell
schijnt bet dit nog te dp~n.
" ."VoensdiJg, lHJf',
"
nO<lit over den Riin zijn getrokken.-In
18:3 iu zijn
_lll althllull
vaderland teruggokomell.l>1eef hij :;:icb aan ....nkelijk alln n••
" Z"tucdlll',2,18to,
"
ooren,
Nog
Ichi~teren
de openbare llllilgolejCeUhetlêowijden, tot hij tea laatste
" 'VocusJtg, 25~h.
"
(VnnT·!t"',~n
velerlei
kleuren
vau
't,
v
n"row..
"Ir
-7 DP ~ju landgot.-d iu Nassau r.ijue overige levensdagen in
"
Zaturdsf',
2Sste,..
"
ontstoken ..
I
ruot kOIl doorbrellgen.
,
Vertrekkenl1e,\"1l1l Uutoit"P:HI op e'ken DilJ;;sda;;
Doch langer dRn die toemen
/
A." .. elke eigeuilChappeo had SteiD bet te danken,
,
,
en Vrijdag te" 8 ure 'Il mor~elli.
.
dat bij in .t...at Wil!! tot zulke groote daden P WIlS b;j tooveJtachtige giIlDB, wurin
omltrulde
beeld d"zen
t
iemand V1ln bijzonder diep iol.Ï,cht eu buitengew<l~e
Voor 'er~tre
bij f,oudqU deu veryo~gt: WCII
van don
11 eTJpn' eene
knn,ligh~n?
Zj die steeds If8tpeht
hebben zijne het be.ild bijblij.en
zicl. bij
:.
,
zoon. Vrijheer
.... di~1l5ten te verkltine!D-en
&:ln dezulken ontbreeJ..--t lands grootstelI
.
het tegi!JlovP'r groote manDen nooit-hebben
het steeds Couran~."
J ..P .. CHUISTIE,.,Secretaris.
Dntkend.
Zij willen zplf~ beweren dat hij zijn', politiek
,
83, A(I,lerl~y8t-rnll~ Kaapstad,
, Uhitawent niet zelf beeft gemaakt en uat zijne hervor:
1
31
Julij:lSf:2.,
millgsplannen werden bewerkt door aDderen; die achter
De Daily New,
werk-,
ET FaJcy Depshemf'lIl i
hpm .tonden.
DlI~ hij \'lUl _lle. philO8Opltle, ...oonol die lillJen in 't a.lgemeen t~en
n~evuJd lIIe't eeu PI'ac\lli;g
Ageuten le' Dutoit.pan-de
heeren STA,MPEB eo
,an Hegel. weinig Jx.greep en ook: weinig'er van hield'
d. Ioonen, en wijst er op,
FOSTER.
...
Jiers~ar~n, \Vtre ~ilte
OorringeII, Armbanden, K)et II~:> en Han::ertjes ;-!il1.,,, .....
d.t hij van .pitsvondighcden
op theologisch gebied OOI: gen der ~e!baz.nde Itijgieg
--.._.._.._.._.._----.._.._.._.._------~--~
waren in uUooze
vetscheldCl
u; Nieuw"
Spdloestell~n
Ivuor Winteravohdell
pirpell afkeer bad, omdat daarmede aan het" eenvondia
dreiiftll tbaDS ook 1Ioor ÓG
1881.
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tlrnn
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Groot- en Klctnhull
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H

Christ .. lijk: gf'IOOf afbreuk werd JlIldeIlll, heeft hij_ zelf
dik.,ijll en dUidelijk ce-; ....
rkhard. Intuuchen "ai
,die tijd riJK genoeg hn philolophen en gel~rden, terwijl
Jlet Duitaehland lDaar ,I te ..,. ontbrak aan een man
een echt m&nneliJK, door en door gelOQ,tmI karakter
'tll .. ne ooyenett.elijke "iJalaacbl. gerieh~ _dat é&ne
• doel, .bet welk wegas de toen heenchende
zelflnch~
geheel eu al uit het OOI werd yu14ren: het welaijll
"'1lll heS iefl,ecle Duitioc4o '.laad, l)ie lIJaU wu TOIl

_t:

~,

"

.

te doen ge,oelen.
Vooral doet '8 blad den
kenden
En".land', handel ell ftn .... '.h .. ,iit
reed.
.."

1871 o?lII4II'ken.-De
a~ ~&:lln

~~60-:-'frocg~l",

b~lI .. ~e IJaer mdultll'
ult~reldlUr.
Daitachland,
,
I eeUlgde Stat.n
verdubbeld.n
j~r i ook 't bpwgrlde ~ctu.l

't

bloei van
' ••

• Jaar
wierp meer
annUl mirare~htig.

en de
Traag

.~,.

Ver-l

naar ruw
~ Jlrijs.

grootoD Voohaad Fr~aije Para
en een partij ge Gfld~{)osjell •.

WilUam··Mc~echllie,

Generaal Agent en Vendu-afslager
. GOUYERN~'TS
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aoreSSf~ren

DOOR
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l'OSTE~

.~H·ur~kH{(j14N.
i -.
!ltull,,"

~

D. oudel'stlulll.Jc:

Sol.ull~!e~lIll'rll

Lj

u!, Jo

:cemeld" ,llItlllll!! 81. ;l'h\!'18e~ verk<>ul!llIt!
huud ..u "un II.e~~'III~"IIJb
~ee, ill'

diell Iltlt ,iiet ttl vOI'ell
w .. i,1t ;;,c.·loJ<t.
SeEt~S.-Wed. 1:(. G~Ra~ parling,
Af,16~
'ling Malmesbury,"':twoo
Muil~zdsj
do cellO
. tusscMn, Taal en liqhtb~iD,
Merrie. witt.o Lek,
gehtandrperkt
op ubn l~ker bo~t twee let~rs,
,

~g

•

Wa&fva.n de laatst.o', ll·t-tei·

(P)

~igtuanr

do

is;

andere roodbruin, witte 'há, keI vour Jou kop,
gebmndmerkt,
op den lipkcrbo~t., waarvalI
do
let~s niete kunuen w0r4cn uit~Dlaa.kt;
als ook

Oa, .mtrent.ltwoe jareo ond,
witte; kWlIBt,1kol your dou
kop,: beide ooren !!tukjes:lilitgcsaeden,

een Ewa.rte

witptlns

vier witte pooren,

en

Sept. ,7.- W Ul. Bvs\yell, Ol),dtshoorn,-cen
zwarte 08, witte plJua,- rej.\t6roor
sueo
van
aChteren, liukeroor zwal~wstaart on snee.
Sept. I4.>--l<'. W. Repacke, jt., Ebenezer,ceDe, zwarte witkop Vaaá"S met; ecn witte lap,
on~erkt,
omtrent 2 j_eu oudj.
Sept. 14.;.1. M, S!,ciji:J, H.ivcfsdale,-2
rOOP.
, bruiDe OSiieu, bt:iden );(JUJ"I'~t J op reg-eer
acLterpoot,' Ut! ceuo qwwruut
jar~ oud. '
•.

G

co

do a.uduro
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Il d.
£.,
192 bS. hr,feo""le
.. , _IJ:1
9; 3 - 1 4
7j7
Amllld ..l~n.
~ 0 ij 3 - '() 'U
JH lb. kO-ler. I..,r lb.
Ë II I IC - 0 2
~ l<"g. BrIlodewijn, per lei 17 0 0 -17
0

"'ie."

E.~er,,", lI"r ]IlO 1
Ganzen, P"f 8tuk ~
108 bl. H ....er.
'
r.
1
Ha."er~erv.
100 Ib4
Hoender.,
p.r IItukt
12z~k.Kaf,
per 16 hkkeni
30 bil. Rog, per a bush,

141 b~. Uij~

:
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Aug. 28~-Siewert
Jo
heer Siewerl Joha.nnes
maanden ~n 20 dagen.
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TABLE B:AY.+-AnRJV!ED.
Aug. 27';_Florence, 8C~ (ofOa~ Town), 6G
tous, J. Parow, from HonllekJip Bay 25th Aug.
to tL~ port: C',argo akinlJ,iempties; &o.-Jaaue'lion &; Co., ,!>gents.
1
:
~ 27-Gaz10n, 3-masted ~h, (oC Peterhead),
180 wns, G. Stephen!
Stom Hcbndeklip Ilay
~5th Aug., to this po~
Ca.r~ s.nodries."AnderSon
& Muriaon, age.t.s.
. z8"":'Skimmer of the wt..,es, hk (of Snnder.
iand~, ~gG 1ldn8~ Robt G,oufh, fro~ SUDderl&Ild
8th Ju.no, tp this port. CaItu (600 !tons) co:ili.-

r

:

,Wil80q &; Olynn, agents.
. 28-Berryer,
Fr. bk, ~(of Bqrdcaux),

,

Gedrukt
. ~
I

bij SJlUl'fl,&

,

x.p~..

-

nO~Ilt,
i!
.

! ---

'all

,

port.

,--.--_..._.,......_

al

402

tons, Capt. iil3erger,from ¥uote\'idco 1st Aug,
to thiB'port~ for a markc\
with !70 mules.Pcssol V.-y~ier, agent.
~
,
, 2!:J-R.M;. sc st Natal,
' tona,l H. Balla.rd,
from Natal,i 19th Angnl!t.~
W!!t l-oudon 21st
Á1goa. 'Bay! 23rd,
Mosset
y ~7th, w this
port. . Car~o 8llndriea.
~
i
30-'Cheriot bk, 500 toriB,
nelya.te, from
qanlifI' 17~ J~e~ to this
qu.go coalB.
:rABLE BAY.f-SA EP,
• Aug, 27-tBladwortb,
sc$at, to 'goa Bay.
.
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van den
6 jaren, 9

SHIPPING INT~LLI~ENOE.
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3
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28 -Xug. ~ Wage~,

. "OCEAN RO\71ER/

"'l"dtal'el ""'oorAugust Sep't 1872

SJEI~!\'.

williami Vaste ,TOedel·cn.in ?en
Boorlel ~alil Wijlen do w~duwo
. A. VIUl "IJk:
geboren .Foster.
: ,£
i

BY

~11~lli
en !hnr

1', '0.

Oct. 5.-CI~tn

~iIrJHll~,Sorb,,'s, ll'ilJdn
en I;zel IIorftjzers ell
!Haa~bal~en, Gemengde cn Urooge ~.... "......
Venster·rlas Ge·ró~en en Gcsl\cden

'Ii
PaIncs i~chaa

Ward

Fhuro.

Leliolidal,
VlIlStgood,
Boedel "all wijlen M.
P. LoJircus,

,

lad'folotll' eu

!JOOR

Sept. 20,-Te

YMAS & CO~

, Ex ~Syria,'

BIlY, Vaste Goede.

C.

DOM J. Ó. sTEPHAN.

BllTJES,' en,., enz.,
",BEN N_VIS,"

o

'

WEGEi

Sept. 19:- Drieheu ~41, Vast,oed,' in deu &e.
del.vanl,Ït: weduwe E. )Joonza-!lcl·.
,
I

'Byria' epI 'Blad

·....entymah

;.

i

N

RlJ

Vastb en Losse Go&-

tootzee.,

Sept. 17 en 24.-M~tert
reu, iu den Boedel VD.ll;J.

a
l

"20 Gallons

STEP.t4N.

1

t

Jer

h.

J.

DOOB

BAZAAR.

_UWE ' OLIE~in 1, 2, 5,

.~

Sept. 13.-Kuilsrivi.r,
der-en van den heer J.

Z.A.ZetldeliDgs~GeDo~t8chap.

GE:X()OKT-E en

r.n!T.

'DE

':1 V as,...
L r<U'-"'Uercn,
:J
in
Sept. 9 .- E erstet'lv..,r,
den iusol footen Bood~ van T.: MorriB.

teO'enover het

w..

t

DOOR J. ~ HOFllgUR.

ED!ERS PHILIP,

en

r

GdedereD,
in don Boedel
~
,

t.4.-VlIBte
. A. Haupt.

i

_.rltte

aooUeren van J. J .

J.

DOOD ~

Se

i

VE_sturiNG

vatte

EN CO.

11. STElJ1]LEIl.
Sept. ~.-WellingtO~,
V8Bt~.
va.'n ·R. H
Str.ackholder.
\
:
SEpt. 1O.-Vast~
jn de~ Boede! van N.
J. Faasen.
l'.

'T

Z

¥Aub

';

DOOR

Ordinaire $n

':HUN~E

lOt K N •

1)

I(

DE vrLL~~

Sept. 2.-Pa.ar~
du Pless~ G.zn.

Bmsselsche

Ex Stoq~bo

j

'o'jo

V AS'1'.K

I

Op Dond~rdag, 5deil Slept.

J, PE!\4rz~
:

!

.

6,;

r!

:nOOR

Sept 3.- W ellin~,
Pearden, van C. C.
!llarnman.
t·1
Sept. 4.-Klapmnt! Statirn,
Schapen en
Bokken, van J. li. Stiglingh. 1

H~bb~n
y

I
I
I

GOfi DEHE..~.

i
: DOOR
DE Vlu ms
nUf'E
EY . CO.
Sept. 3.~Groof
DI:4kc~tel , Ossen en Aau.
teëlbeeéten, va.n' J. P. ~epler
.zn,

DiER'S' P I[II
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