
3,785.

Wijnen.
kOopell alle .oorten

WijDen. Voor goede·
hoopte Marktprijaeo

I 'I ti>

. de Ondergeteekendeo, .
w \)npalkbl1lu:n, ~1)lIlenill' lVee. of bij de b••
p~Iuu.D41IL.;-'l'JtClJilPllolli". H~ " Co., Addtl'lq ..

XOOIP'BXS,

8.-·Ke4~nbosc:~, Ezels; Graan, Paardex.,
i.

soorten
goo.lo

~p~'ell

C. WANNENBURG.., ., ..

-

1,000 Extra Vette Xaapsehe
.~els.ZULLEN op! DONDERDAG.

den 9 tle:c~r. 's'morg,en., tea
12 ure, uit de ba"d wOfl.hm Ter-
kocht, te Koopmanarioier;

. I·· .. .
J D. C. HAUBTFL:J!:ISCH.

W~ugton,l Mei.,1811.
'I , DOOa;

Mei 1~.-De~laats
Brakkefonteln, ln den. .

'~R P.

Mei 18.- W~do~n. goede-
ren v~ J. G. Id &1lX

, 'riool! D$PERS.

Mei 22 en 23,-+Distri!h Swellendam, Vaste
Goederen, in den !Boedel ~ W. TwentymlwL

. . ~OPR C~ r-ETZEE. ,.'

Mei 25.-~rt !ft, Vastgoed, in den
boedel van mjltin ~ej . J. A. MAtthee . .-J

. ~ : .. \ . ,

No. 362 met Woon- "kl'lldf'D, I
h~6n

Idul~1·1
. Mei 11.-
Martwg.~ Co.

rust

.841.

350 'xtra Vette Kapa.ter en Ooi-
, Bokken.' ,

ZULLEN op MAANDAll. dea 131eo dezer.
's' Mo,~e ... teo half ..If nr .., publiek wor-

deu verkocht uit de MarkIkraai ~ WeIli"gton.
. D. C. HAUB'l"LEISCH.

Wt'lIin~ton. 1 Mei, 1872.'

re Heer P. J. Plentz J F.zlL Afslager.

ping ~

ZO-ENt
iDE PAARt.

" "': '--_
: t

van Wijlen Mej.
OATO&ZIA.

l

(

'ment Gouden 'J~we.
en Hangertjes ;-lleuk ..
Winteravo.uden ii-een

Meer~chuim Pijpeq
2

de Wed
I,

t.
,

, •. 1

DE OllrIP~''f?PlPFke~de ,Ial(op MAANDAG. den
13J"1) publiek.] Ja!t'll· 'tl'koopeu de

G"lltiere'" tot "I!emrl.i,'~ Boedel behoorende .•
beaaaude \lil ISRAAD,! als.; T.na, Stoelen.
Le4Iekall·trn. Is Kabinet, iwee áofas, Leseenaar
Porseleie GIns- Aardrlwerki Keukengereedscbap,
eeu partij oud ver, alsmede : I

....~'1 .Brandewij Ketfl compleet, Kuip, Leggers,
Balies, Tc, ehters, :

"kgm

100 Extra. Vette Slagt-, Trek· en
Jonge. Ossen en ~oeijen,

ZULLEN' op Ding8-
j ,jag. II.".. 218len'

. del pr. 's morllen. ten

~Iê!~~~~~ ... Half Elf ur .., publiek
". worden nrkocbt, uit

te W cUiligtOIl.

F. J.-RQL~,- Ben. . S6IÏUTBERlGTEN.
lDe onderstaande:S;'''utm~Jilten zulll<n 0l) II. bij.

gemelde dalllr;1I eli rtiaRtaen verkooping
houden 'fRil het volgende fee, io-

dieu het lIietite voren
:~ordt gJlost.

Moi'20;-Wed.~. A. +romp, LecJidetWon-
tew, Distrikt; ~raserb-q.rn·-Een schimmel
!Merrie met kol ,:oor den ~<Qp,omtrent 12 jaar.

Mei 27.-H. 'Pienaar, !" Dil Hoop," Klein
Roggeyeld.-E~e:V ós Merrie, regter achter-
poot m.t, rue~. alipo.in l~keroor; alsook een
lichtbrnme Rum. ~et kol toor den kqp. •I ;, _ ~ , . _

MÁA~VEIlAJ)F.JUNORN.
I : : i '
Mei 15, BeNte Kjlnjrtier. IJ~; I.9m. namiddag ••
Mei 2!J, Volle Matn'Qu. 22!!1' v1lórmidd~.

1 Mei 2-9. Lutllte X:w~tier. ~u. 26m. oamiddags.
'Junij 6, Nieuw. M&!in, 4IL 57m. ,.oormidda~

Wellirlgfon, I M.i. 1872. ,

De Het>rP. J. Pentz .• J.:r.zn., Afslage'..

21. 6ci. mog~lijkf, ~rijftD. LANQDtJRIGE
ida~ dne be

krachtigste zijn tot ...en ...".11....
.vaarlijke leo

DE. . .
wagen: rriet : h~k compleet,

IIOg veel, ,lIn,lere dingen,
a.Lf . Welke 'Iii... ·\"" .... ; .. 1.. z-,tep 10 ~e beginaen <I

A. M. DE VILLIERS;
15e. PUBLIEKE VERKOOPING
161. VAlli' Mau-irius, J

Princ-ls beste
p, ince's ,",U:Ull<?U''''.~"
Hollandsche
Fiel'l's
Lolld
!¥br8eillcs

Java :
Peko~,en Caper Thfe

1

V~ndu-Adms. ;
NU~DANEENE

DE:ZE
.. I

behoedt lIet l'gch"1Il. legen die k'
dik wijl. 'het werk van deo Miii,.j",,40rl .. 'r
meren. / zj)oals :-lIoest, V .
ougerf!8ellié ,.erking. ...van de
rlikwijla lie 'ivoorbo<lj,p van
Loop,' Diárr~oea eu -Cbolere.

. i iDE
iti h~ mejlat ~oldoende lZ'en~!'smi
iwprtlo, Wou3en, Rhumatiek en
ren ; pet ~.' eene .Iaadzaak dat ..".".......0.
gena i de, gedrukte
wordt .h~t ~immer fa~lt om
oppe+laK ~ill.~.~ond~~. v'ol"o~.

Dese '*dlcIJuen I:IJO.erk riJg
name}Apqth~~era en Eroo~i8ten
d.e w,[el~, mrt gtbruit~ aau"ij
eidere taai. ! ~

': '

70, PAARDEN, M!~KTPR~IZEN .
l"'an den :4jtot d~''T Mei 1672.

, I ,. -e, ...

, . . - •. ~. £ I. d.
V13ba. hrilapnel~DiP3bul.IO 4 4 - 0 17 3
62 lb. Abrikozen,' por lb. . 0 0 6t- 0 0 6f'
8 lb. Boter, per lb.' 10 t io - 0 2 10

6i bs, Boenen, p8r i busb. ,,0 ]7. ] 1 - 1 6 9
ilt'g.'nrandewijn.jJerleg iJ;216 0 -1216 0

Eenden, per IItnk 0 lt 8 - 0 2 1
E,jeren, pllr [uo .0 li 3 - 0 14 0

12 ba. Haver, 0 8 0 - 0 8 0
6 Ha...ergerv. InO lb. 0 4 6 - 0 4 10

Hoenders. pet stuk 0 I O'_ 0 1 0
es zU.~ac, per 16 ~kkeo 3 4 0 _, 4 0
20 ba. Koren, per 3 !bush '1 '0 0 - 1 0 0

. JAmmeren 1.. 0 5 3 _ 0 5 3
(, Milies, per,3 ;bo.h. 0 J3 6 _ O]ó 0
9 bs, Rolt, per 3 bosh. 0 13 6 - 0 13 6

140 bl. Uijeu, p. mu4. '0 4 4 - 0 IJ·6
~__._
I.

4 Mei rIO
6 do. I· 0
7 ~Q.!u

sn 0l'
1i~.lo-
talillg

Henqsten, Ruins en 'Merries,
I .

.VIaaronder verscheidene Egale Paren,
i 9~rd zoow.,l onder Zadel'.als in

. , er zijn' Ook Merries. met en
zon er Veulens. .

ered-
<a r toe
I als
~gen-
utb-
ie, of
lIeull(
rsoon
uwe-
" of

DE onderg~teelc.efld.. lal' publiek déen 'er·
"~~o, .te •• MALRUG," op de Plaats

. v~o deo i He..r . ~CH.&LK vur. DKB MF.llwa.
nRhij ", VLEESCHBANK," OP VRIJDAG.
DEN 17i DEZER, boven~f':1D~141 getal PAAR·
DEN. dieimel sorg Opi(ebrd1,' zijn, en Jij' huorn
c!acJdijk ~bruih worden. . . _t>

. A. D. J. YA.lI B~kK.
Paarl, 2. Mei, 1872.

De Villiers, Faure & Co., Vendu·Adms.

Onclerlte~,ee"ende, van WoonpI.ats WeO-
verllnderetl,. beefl besloten, om

ATURDAG,
I8~eo dUfr,

aa.lnJr::()ml~t;va.ri.den ;gersten Trein,
LATEN VBRKOOPEN:

B~md .. KROMMERIVIER,'
het Spooriwl'll8tation. Dese

d met ~en: WOON HUH en
IJlteren nilk, f'p BUITEN.
Strdo Dal(. allen iii den bellen
tie. Dez:·I~e is beplant m-t

en aij" seerten VIID Vrucht-
mede bekend sI, een van lloe

aan id" Krommcflvier,
.c.~al1alnuen, loof lal men -Un Brood

ramlrOf'nV4lleO,el kan winaeu.len is ,olop '~.n
.",,,,••i....; en dur dfzehe slt'cnls een

81ation 18, Uti bel
1II""1UIL., .. ".ijk worden

le gaall. .
Ljjnzaa~oli~,

e

en half lb. bot~e'ls
Harinacn, Haririgtm

Saul. Kr~,t.
JUI,rma.&aoe· l1ge-

half e~· 1, lb.
....iia'''.t ••A.,j; Saladeolie. balf

Sardijnw, kwar' eo

i
i. .!'

'r- "+
i

rk,
Wiagenll, 20 Karren.

do. 5 do.
·do. 22 do.

c.
~ Stellenbosch.

itJ~:POO~JT.
· In de N~d. ~e~f. Ke lt, Zondag. 5 Mei,
door den WllIEeriv.lJr. ~Robertson :-Ee.e
dochter va.n d e-n ~oor Johap Hendrik "verwég,
~et name He~en~ Joha~-Bij de Engelsche
dienst, door dito :.....;Eene dechter van -den heer
~Ilry. Huff Pri~qard, ~et name Jo~8.IUUl.
Cornelia. i; ,

Q,V$RLEqEN.
Mei 3.---Jorigeju.fY. 8~,na :Maria JnrgelH1.

4.-De heer Fr~IJt A.nd~ Willem Nieuw-
stad, oud 44 jare~ ~ 3 mwl,.nden. '

~ers.
arah
heer

1.0

BU den On,fergeteekef\de zjjn le ko()p ZAAD.
HA VER' en andere HA VER, alsmede

"oaga en 'later GARST. • .
, . til

. G. C. HAUPTFLEISCH.
I·r,

BEVAtLEN, op ~ell 30 April, k Hnmaas.
dorll, Mejqfvr. CRu. )I; VJLLtT (l(eboreo

DU PUsSlll), Yin een Zoon. ..
!

C.
riffe
Jay.
lt "-

:'OU,
and

gel,
and
'.-
)ns,
~his
Co., "

ïtb

GETRQUWD met Speciale Lieeetie, leMamrf',
op deD 29 -April, dooe eien WeiEMw. W.

ROB&RT80M',de Jonlleheer J. 8. VAR, R.nall
~ met ~ongf-j.uvr. M. SXUTS, Conterberg.

, Staln-ateft
Kuipen,
bali~ .c.' ,wulen','1

. ".RozijQ8J)kel~ls,
'"" : '. ! J .

TPD~ Ochtend t..m half 'Vijlure on~Jiep
..£1... ueht en •• lig in drD Heer onl8. ~roeder
ell'tJCbGOobroeder, de Eerw. OUHAJlD Ta.LI"-
Delf. Rhijosche Zendelinlt, sedert het jaar ISSt

". en ichtereen,pl,cen •• erkzaam geweest ·sijnde te
~eler,' \V9fc.8ter {en Stellef];b08cb,.in den

. o~erdom Vin 64 jar.n Il mAanden en·l.~ :Ja~en.
iVij treurelI, maar uiet als degpiioD, die, ~ene
hope hebben, -.

.. Ik ~ed en gij zult levl'o." Joh. xi" : .,l9l
\Vij h~men deaa lteJegeobeid WMar. om onZf'n

, bRrtelijken dank te belui" ..n aan Dr. SMUTS yoor
zijDe trouwe attentie &lUl deo overledcme' bewe,en
Coolaan lijn eiDde. J .

G. KRo~~EIN,
S. KRoNLEI~.

. K8jalenhoutpD
Trap. en, Onder-
B~dewijn- eu

TABLE BAY.~Rm:D.- ,
May 4.-Etbels, ~k, 264 !tons, J. Waldron.

from London Feb.: Il, to! this port. cargo
genenr.-King " ~n, 'age~ts; ,
. 4.-Minnie. sch,:87 ton 'J' H. Pleuss. from
Kny~na April SO, ~ this po . êa.rgo timber.-
Jauucson &; Co .• agents. 1 ·

4.-Clyde, sh, 4144 ~, E. Trausburg
from cochin l,'jt.h ~h., London. Cargo:
coil and oil. ,; I
· er Report:s. on ~he 2ndl May, off Agnl'ha&,
·fOU?d the ship to ibe ,on fi.re.- Put in for
8i1S1Bt.ance. ! I I

''OfABLE iBAY .....i..8AfÏ.xD.
lIay 3.-8cotl1shlBride. to Algoe. Bay

3.~n, ~ St, II,lena Bay. •
3.-Colhngrf.ve, to ~ndón ..
4.-Telegraph, to Dyers Liland. '
4.-Nortbanl, R.M..~t.., fio 8outhamptoa.
6.-PeD~ ac-st, io. AJgoa Bay.

do., i Mol.
Artik.'!en, le

L.
I

Co.

Tan 'g~e gel uijtschrif'ten.
klasse DChool bied~ zich,

! ; . ! , .

Jl.~r.~.ViUieredorp.
, ,

-ut Ge!). TEllLtNDllif.
S4a1len~, Mei 5, 1~2.
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,
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ea na d. bllialiAlt .. au t!O!lllril!Jotliei
oo,d der polide ildar.

•• WSl'OllS .8IIi1.. "1
De OWl .. giD, clezet Bill werd .'Y~zeL

.
PUB~ VERGA.D~RINo.

ow..u ten 10 ue·1lrrcl tell' atadJsaize de
publieke "ergact.~ 'f&tl huia'9tiders p1aatl.
die dGOr elm ~ted.lijkea Rud ".. tJetegd op 'fer.
coek 'fill 4.s ÏIIgUIle.DeD. om de HULelaaUor j.
o"e1'WeJ{ÏDa " UCIMB. Ten 10 ure "...0. aIeobta
OD"" 10 Jiedea "geaw~ aaar laCeI'
grOeide eie o~ aan. 00_' 40 .. awe.igeo
.. g 1liienCJ. heenD Solo.oa, PeaIIOla, Stiaut, li.
.J. Lolt ....... Rhija, J. R. Bo.. A. O. Ho ftIl

'

Breda; aIJeD led_ 'f&ll de Weqe.,eD"e V~aderiolf.
De beu J. C. Halmeijr &telde- den heer R. H.

Arderu9 1'oor als "ool'lÏtter.
Na eeile mialukte pogUt, YID den heu Ard8l'lle

om clen,heer J. M. Hro.u Jr. op, dell .&oeI te
krijgea.-um mm de motie 'f0D 4.0 beer Hofmaijr
aaa.

De Y40nitter betHUl'de ~ dat et 100 WUll".
ÏDfrR.eteoe. opgekemea wal'eD. Hij veroonieeJ.cJ.
denuiabeJuting ala eeue on~'faarcij~ en oOllel~jk
drukkeaele t:~;g.Dezei". W&l bëetema _n
'buurders- be . te aijD. doeh w.. iu de praktijk
nieti IIlIIen da. eene belllltiog op de IIIUseigeoaara.
Hij nnocht dell SEeratari •• 'de ad ... Jitentie voot te
leseR. w .... bij de l'Irgaderillg belel{d "',rd.

De heer S... George Boyeutelde de eerate reaolutie
TOOi die luidde als "olgt:- I> I' ,

ne.. bijeeo1r:CIIDÁ ja no gnoele, met het Mt <Ier
. ateedI toeDemende inkolllllten en het saldo in,de ICh.at.
kiat voor lieb, dat. d. tijd il aangebrokan. om de kolonie
tof! ".Ioueu nn een gedeelte VlUI de op hur dl-ultkeode
• .iluiin~ en dat ~ooral de huiabtllaating er fiae I. die
belloon te "wen ar~haft, elj dat onseu af'pnardig.
dm "enocll, "orde dit gevoelen in het l'arlelDent te
oodente1UleJl. .

Onder bet Verant.oordeiijk Bestuur van Enge
land, seid. de 'foorihUer, wer!len bel•• tingeu alge-
aoult, zoodra er een lurplu8 w... doeh eudee OOI
Aoti.yeranl.ooide1ijk Bestuur werd dadehjk ge-
daolat aaa'oieo.e .mb~narflI op de kautoren en
verhoogde aalari_n. H_ij on~kende 's QQo"t_érDtUra
bewerio~, d.t de beWtl1lg sou der druk op lelDllDd.
wae hij laj. wu geheven. Dit helder<te hij met een
voorbteld op. waarin de aelrezige fi,enaar 'fan ~eo
huie te Fruerburg £60 bad nriuren door de belas-
llnjZ', eDj[el omdat hij de Sa., dOQrhem te betalen, Die'
bij tljda h.d ,elew'6rd - .
Ve beer J. P. VoJsteedt eeeoodeerde, en Irel

omdat hij de belutinlr ala _r Ollbllhjk beachouwdo.
In plu" -dd ~ijoe buurdtra de bel.stiog
betaalden, motlt bij nif de belllltin;f opdoltk~n,hoe.
_I de huur ..aijbtlr huueu 'hem IH;haarech 4 percent
opbrsgt. _
De heel' J. M. Bro.n. jr. betreurde het, dat eea

zoo sebr.le opkoml' de vrucht was nu zoo maatig
!!ruot eeu~ advertentiu. Dat getu'gde aiet
~ter lt teD gunste vaD dt>n pu bliekeu ICt-e!lt le
Kaapsta-i. voore! daar z!!lf. de met'.$t alaPec:ige
gewuon~ill door belasliug"n werd I~. ,beweg~Dg
gebr~t.-Hlj bad een amer.dem.nt. HIJ~" van
Jle\"oe~n. dat de huiabelasting de rl'jltvaaraigste ie.
die ooit door de ~rlUg "al geb ..vell. en wel. omdAt
«lie eene billijke direkte beL.al1og wu. gelijlt drult.
hnde op rijk en .rm, of bevi!r meer op .rllleQ d~n
riJkeo (hoor hoor). waar IIlemand kan le arm alln
om 5d prr maand le bet.Jell. ~Iasti~~n moeat.n
er pjn, en rene betere kHn .~r DIet liJn ouder (lua
.Iltudig Onvi!",otwoordehJk Bestullr. Bet zou
th~us onwijs &IjlolbrlutJDgen .C te scblfl!D.lmOle-.,
het .all onze pUert, ID J.areo vaD "oor.poed dMn

acbteruitgaJIg no jareo van tegeelo~~II~poe::d~(f,J~~':f',I~~~~~t~~~~jt~~~::II~r':'~éi:l1::~id:~::I:~~~~:__:'_-..:._.lJ~~~fu~~-I-;~':_-7+-:-,;.-:==±d-_::-::1r-~-"""Il";~;;-;~~Htrf~;;;if,~;;~;_-;r~~~t~r:den. Fn indien men V 'il

CiDg ioyoeren, zou het dail nid uordOt!lkuud~ zijn, dat
Bt..~el IIIel eeu 8~rplU8 aan te vaD~D? lndi".. de
kolonie gedureode de Iweil vorIge Jaren <le b~llIIt,
tinf kon betalen, dali kan .ij ZUlki beIer met de~
legefl.oordijteIl yoonpoe4. De gebreken der
bellil'tiag kan men verhelpen. noch de bttLalt"!g
zelye behoorde aan te blij"en. Wij beboorden 'én
ruim6ll bhk te llaao op 's I..nds zaken en donktll

l
dat Irij .!ecbts eeu kl~io geoeelte ui.tmaken 'lW
eeu. Irroot~ kolooie. wier helangen nle& behoorcIn
t. wonten geignQteerd. Zijn amehciemen~ luidde
..II volgt :- , ,
• :o.t deu verlt"1ldering, terwijl rij \rij deW.~geYende
Vergaderiug aaudr~t op de betrac~ting ..vao ItUmighe!d
in de uitgayen da landa, en terWiJl ZIJ het onnoodill'
acht, de alarMn onn IQden der Civiele Di,nlt te
"erboogen. no gevoeleo,ia, dat de Ugen'll'OO1"dige belu-"
tingelI onaangeroerd bebOOren 10 wordeD gelaten. opdat
'bet .. ldo,..o inltomalen boven wtgaYen kunne "orden
aance"end ",ear lIJIOOI"'Iegenen publieke "erbn.

Het dnurde .enigen tIj41 ~rdat de motie gele
eoodeeid werd, maar ten lutlle deed de. be"r .J.
1:.. Rou. L.W.V .• Itlli1. ter .ilJ,e v.n d!. dISCUSSIe.
doch Di" 'foordat do heer J. C. Bolmel}r er tegeo
geprotesteerd had. omdat d. laeer ao. ~ta

grono.igetlAAl" ..... een bee,....,. dat dooi"" den
voonitter ala Diet geldig werd nu de hand ge-.. ,
wezel'-

~apt. Bali wilde. dat de Jl&men wildeR
werden 'foorgeleseo der 50 beereD, die d. requieiue
hadden onderteekaod, WiWt hU geloofde niet, dal er
10 heerm tegenwoordig waren en wilde wel 8dn~
.. ode Y&Il afkeuriug oyer AeD 'Voon .. lIen. HIJ
wu lellen do beJuuog. De beJutiD&._, ".. 'foor
alecbts drie jaar natgesteld. eo Dllwilde"D dezei.,.
aaoboudeD, enkd om de sal.rissea del' ..... ftll
te l'tlrhonlfeo. Illdieo de, QQuYel'Delll' yoon'elde,
een pur ioke apoor'i"egi!u te m~'D meS het g.ld.
claa lOU welligt aiemand er tegen rifIL ••
De heer 1\1. J. Louw. L. W.V .• wee .. an, hoe TOor

reIl pur jaar de huilbeJaatiDg door d. Wetgeriug
w.a 'feri:ozen bOYen eene belaeting op waj{elis,
brandewija eo&.Hij.as 'foor de belut~ ge.ee8t.
t .... l'OOl' ~e soort yan hutbel .. ting, ~ Irorden IVe~~derillg. eo
betaaJd door de huurden. Doch de tegen.oor. 1petitIe. wllen 1f6llOn'lIen
dire ~ti0S ~\ ee:!e geheel &Ildere! ~ene op i&ad en de
woningen, pAkhUIzeO, elUó., te worden bétaald door De heer
de eigeflQ4n. Het.u de pligt der ingeletenen. : treil' e'ene n...nr,.rulln",
sich te "enetten tegen de vernieuwiDg der belasting, vet>gadoriOf
vooral 41&1' er een lurplu. W&I. Be.t Parlem~' benen U<UIIII<"JnJ
had zich voorledeo jaar ugfn eene salarllverhooglug H.t
nrze&, 1I'IaI'bij eeoige weinigen zoUdell pl'\lfitlreo. met 8 tegea liate,mpUID
En hij WIl ()(Ik tbasl er tegea.'-Il daarom tfgen de ~1:OND&JIQJ:t~.&.BB
\elutiDg. naar had ~,~ ook de ~rwe".-!lulh •
gUIraDtie. W .. het billIJk, d.t drie ,aldeelia~~ De I\n HCllfm.ij,
£15000 moe8te1l betalen vllll du rentea etner lijn,
die be.temd WIl door de g&nIChe kolonie te lOOpeD P lell ,
De Iltheele kolonie profiteerde door eie lijn, en toch b:tu . . ,
wilde men aleehts drio at'deeJingen II' 1"OOrlatea , . . DrIOOmllU.U1e, liwaaattO&D
betalen. Kaapstad an de Kaapiche afdeeJiog Z1JWe Da bet
hadden nimmer eeoe memorie voor dell spoor'II'eg .. go ti .
geteekend. Weiliof,:\Ou en Stell6llboeeh wel ; maar IIJne lIlO 0 JIL

profiteerde Malmeabury b. 'f. Diet enal .. , of meer
door den 'pao"'",. dID dIe tlr .. ddeel~D' AI,
hel gruu YID Malmesbury werd YIn W;UingtoD I Dat un ÓUII pla-.t1ijl'ja 'ylri"~"(IOr(rt«I!r1
per 'poor yeryoerd. (Dot beer A.. ~. H. ylj,a Bled~ I Irorde, in deze
ootkeade tHt.) l>geh de .preker hield 'fol, 'dat hij i te bekom.,
&elijt bad (toejuicbing). " Armen -. ...natkenik
De heer J, C. Hofmejjr mde, dat dur de 1lÏeuWl- wau d. ~ 'f!aD

bladeu YID ,noeleD lijn, dat geeDe 'fergad_riag\ ten I nemeD.
.tadhui&e 'fOlm_Id wae, ten.ij hij mch ~ JateD, De ~r I. A;
hoor.D, lOUhij eenige lanmerClopn makell (geJ,ch). j koflen lil het
Hij lOU t.en io ee~ wederleggtng va~ cle rede worden, dat het
nu den heer Brown. Hij dted za1k.s, achtereeJft. WIS, dur regt te
volge.. de eene hew~riog Yao den heer Brown oa d. De beer Hoyea
• ndere ter h,nd Demellde. Bet ,111'.' zijD~ dCbuld . arme man in htst aiaautra ..Ulóf" Iilruj"'l'l'nrllt
Dies., dat de opkomst zoo gering .... i OOk niet, EeD EUKelsche
d.t lie adverten~le in zoo grooten druk .as gepubh· klaarde, dat er
oeerd. Ia4erdaad zou hij eene kleinere achertelltie Jrelltlelma ..~
'fefbzea hebben; ...an& dan zouden de ,kosten-
geringer lijn lCéwfO;$t (goJ.eh). Wat Verant.oor
delijk S.tuur betrof, da& onderwerp KOo we~ ~erust
aan lbet Parleménl overlaten_ De motie Ino den
.h_ .Bolta' chukle prwti !!prekea ge,oeleo ui••

wa .. en
den heer

Oolrhij .u
2ellJ".IT" ,oen Illi.ialliliu aiet '8I'&Dtwot.lfdelijlt

belUID,J' aau.r .... wu lIDgevoerd,
IIll1llcNJ~lij~t 10.11.~1It "taJW'lt. Illangen

hll1tM'jroJIerI iD elei btai~tnlt~o, tenzU
In'Clad,lIim" •• erd 1fft&1Lt"oordelijlt gesteld .

er ee~, ,erdere aanlljed:ingea
R8awun:: ter 1'oorlieb&iDr ftIl do ledeo d..

Parl.~~bL' I

(make1.. r) bahaadelde d~ "illa. h~j.belutilll ala een ver-
de belofte. dat de

~ drie jaar I.a duren. III
ealhwtlulti81:.!lf ~ 'waanenuwde hij tegen
ftrkwiatlog. IWel lOU Doof altoo. op ia. per £,
•... n. X.IOII d. daJiD~ dan ZOn meD .er even
.leobt &aD toe fijn. als na d, nrkwi.t.nde politiek
YIn Sir (}eo ge Grey. -tpet .ijae mU·.WIII en
bibliotheken, Wlaroit nifmaod' eeoig Toordeel
trok. Sir P." Wodehouse had eeD veel betere
politiek ~evo~. Hij wu gekomen in een ~ild,
toen de Koloml! I.d onder de nrkwistinK TY I het
,ioeger bewind, ,0 daarom moeac hij tlrtutmg&n
"Qor.telleD. e~ daarom " .. bij oopopDI&ir. Nu
had ,.fn een hieuweD Gouy.rneur. die populair
wa., die een lIurplus hlq eo .prak nn de v~r boo'
"ing Jan salarisseo 'fall mannen, die altoos in
bllja.rdbmers ~ v:ivden warea ea in 'pijt van hun
groot inkomeQ! altoos _C< hard np" wIlren. [Dit
wtrd met grobt~ Yreugde~ekenen begroet, I"eo
al. bija. hlIt gf(heel d.r repe yan dezen spreker.]

De heer S. S,.,lumnn 'ferheugdé eieh, dat de puJ.
blieke vetgaderingen nieuwe talenten yoor het
publiek bragten. ala die "au. de heeren Brolrn,
Campion en anderen. Daar in ~e motie R'e-
.ag Ira. ,emaakt ''fan de vlftegenwrordi~19" der afdeelfug. lOU hij eeoige aaumurkiuj!fn
makeu Ó~er het onderwerp ,an discusaie. TIij
Iympathieeerde iDi~terg mtst de huillt:ig~n.ars. Hij
bad m~r gevoel voor een mln met een ledig"
maag. daD met eeu ledig huis. Hij bad gewild,
á.t woninl(en bsneden eeue zekere waarde niet zoodeu
worden belalt, maar hij was in de minderheid, eo
elke lirme dromma.!. die 8tn soort "au dak over ajn
hooCd h&d,moeat ~. per jou betaleo. Hij bd.
acbouwde het O(jk '!tl, onMllijk. dat sltchta wonin.
ifI'D belut - 4at I.nderijen vrijg~Loteo •• rden.
Met &ekere oijfer. traebtte bij aan te toon en , dat
de "rmen ond"r 'de bdaating .iermaal ,oonel be,
taaldeu ala de ,rijkeo. Om dele redenen voora.l
lOU bij !.eKen ~e bda.tinl( lt.emmen, ten.ij bet
bepaald bleek •. dat er een tekort was. WaS er
e~n lurplul Tall £40,000, dlLll, teuzij beu kon
be"jjzeu. dat dllt surplus Duttig zou helteed
word.n Ier b8Yorll.riug T~a de beate. belall~en
der koloalll-aou; bIj lCe.1l pennYV'll

i
de buiabelaa-

ting .temmen. Het "1'88 ongelUkkig. aat de QQuver,
Denr, populair ala h'j wa.. 'fQ4,.telde. aalJU"lJi&ente
verhnogen 1(:n !toste valJj de arme huurcl.ra (toe-
juichiag). I , I

Dil beer L. Byrne markte 0ll. dat' hoisbuur thaol
achaaraoh de hel(t "11'&1 van hetgeen deze/te 'foor
weioigejuea be4roeg.

De motie van den heer Botel .erd met eea"
parige.temen aaJ1genomen.

,
, ;

Een num als "au Nl"UlD gihro.fkJ.
Men nopg &811 ~ev!rouw z., boe zij er ooit tlfe

had kunnen besluiten bm een Zwart..-D milD t"t echt-
1Z:811ootte ne\OeDJ Wnt AI ik j. zergl'o-mt..
woordde de dame iela~u-toeu ik bem DIDl. " ..
ik in den 100,.., ,

j Pause4ke K"oonen. ' ,
Onder de pausel{jke Ttiara.s of drievoudige l.""1'OOoe.'>

die bij de katholÏA'lcenlhet sinnebeeld zijn vaD de
dl ievoudige betrachaj,Plj des paus, n o~er d.
strijdende, de liJde~de u fegevierende .kprlr of de
lielen op de.urde. in et vsr,uur en la deo,laeo}t,l
kennen wij'er drid,idle!bij!'Ouder me[k~urdig !tiJG •
De kostbaarste is dh 1nlke Nllpolt'Oll I aan .P.IJIPIU.VII g"~\"eU ~O't Deze kroon- w~g~ aobe
pond en is £10,000 'w d De LIreede il aao Piua
IX geschonken door I heha, to n der tij~ koniDgiD
van SpafiJP, eo bue~ £P25U geko.t. terwijl de d..~de
een gesch, nk 411ve, d~' palatiln.che garde áan PIUS
IX. Ve waarde van dFZ8 laatste il slechts £1000.

Eet: ao,lCU,.,-~ van wn Bismarck.
Het )lev~ling.~dl B~halu, van Alexander

den Groote, de t dO()r~' el dichters der oudheid i.
beacngen, hl eft een: w rdigen tfolOteohan~er gekro-
gen in het strijdros ~ lf van Olie Wllle~! deR
hir.tr van DUJtscijlall~. I"......au eell Be~hJuaobe
Plndl\rVI in het Ft'fJlIIdtmblatt. Ilepue~rdll J.ar feD
honderd 1atllnICM yerzeD h~ft ge.ijd. Dunll
wordt zonneklaar aia pet lie~t rebrl\gt. ~&l di,
edele \lorv()('t ilO" meet dIU vonl vou Bllmarek
tot de el'nheld .a;; Bu'tscilJand beelt bij~e lra~.
bet geen deo roelD no Aien It-dllt8ID&lI aanmerkelijk
moet doen dalen. "'ielb ..d uu OOit kUDn.en denken
dat VOII B:8marck d<!<>r,ten paard van ZIJl) voet-tlll:
IOU warden gC80hop~' I

~/I ~ek vi1W1.
Vijf joogelipden 'valt Berliju \"'Oe!den onlanp

beho",fle om eén 401l~mall88tree~ uit. tt! voerfn.
Horallus zelde reed$, l~e" !leJ'pere til )beo. maar
al ti het :oei bij wljl<tn lCaJlI t~ zijn. ~êZelfdll latijn-
Icbe dichter liven ook z<'lfd: Elt rnQtÏw ti, rebw.
wnt eed, dcmque fit~, fUOl ete, dat ia: ..4llu_n
dus vooral het dwaas f;ljn-lte{"ft 'Zijn g,.erwm, die
het niet mog O1Isi',Ch,vdts. eli die waal en 41e grensen
htbbjtn ds vIjf ~rlijue towl vergeteIl.

Zij ZIU~n g£'~ellig" l'" de Lmdetl" te.praten.
te roJkeo en te driuken1 loen h..,t hun in 't hoofd
kwam. de weddiugseha, aan te gaan. om in zev"n
dagtn niet te slap"n: tetwiH het huo ~erguu4 znu I

zIj ". alle mog~liJke; middelen a:lU te wenden OlD
zich wakIter te houd'D. 1
Zij bel(Onul'n diEt ~f ideo 26 NovoQl.ll!lr eD

besteedpen hun }ij~,op !de vo'gende mail ier .; Des
nnchts danslep. ZIJ e~tlr(lnken Teel ko1flJ ; o'er
dag rOO,pn ZIJ te pa..rd. chermden. 5Oh..ten met de
buks en nalnm i~er ha f gur Hn kop kotrlj .-Eon
'JUn de TijI won de~ w dlng.chap, IDIllU' die WUI

iD zevell dogen 25 pon afg~Y.II ..n: twee hunol!J'
na ] 30 uur;ge ak:t te nebbeu, in alaap;

eefi werd Ziek en kr~ ,e n ontstekiug in de bont.
teo geVOlge wurv,;n ~lJ ovel·:e4:d. en de viJf.de
"iel deti vieroell d4g In. depblCrgarkn van zIJn
paard en bral z.ijn arm. ' .

En nu Will. n de BerhjDer~ der Wt! cld nog dietIJ
maken, dat zIj al het:"tlttand in pitcht h ..~bom•

Rmgj T.ch61V).
De keizer~rlochlflr lciog Tsch401t is

Em meisje li.,( eo1zoeljes ;.
Z1iI'.n i, hAar o~g ~D CrÏsch haar wa.ng,

Afschuw' j,'ijk )8 si leen bu.t. Sling.
'Vllut-Zlj be.ftlkr~mmo "GeIJ"8.
Oumoog'liji ja b~ar ~aDS en spel.

Het l..aped tetr.~n hindsl ;
De keizer zle~ h4it Il met smu, t •
Het breekt der k:eIZ lin het l,.n.

Ha.ar zeJy' v0'lral, let winder.
!\laar met gel)ogea rUggeD galmt

Dar bovelingen schare:
,. U.,. OOI! ii zwart. ~w wang vol gloéd,
Maar Wie die'lulk e~D kll'inen voet

In schoouhpld ;everare ?,
" Volmaakte!~ zinlr' dft bofpoéet

Van Pekillg z~odqr blozen.
.. Gevleugeld 'iD IJw ,ch~ Gr ..d.
En Waar ge uw ltemqllch véetje zet,

ODtllprUI~l). tulp 1n r4nen !"
De dnm~3 gaa:ll vpor rt loopen dra

Het 8tromp'leq m"lIj r vindel) ;
Ell men b..glLlt, 1!oodtllerl'lkhl'ld.
llt!l'd. 't klud,. dat n~ In IUIJers leit.ve leeDen ál WI bl;deu,

De keizendoclllOr Klng Tscbang .ti"rf
needs meni;r jiBr oor Oel"n ;

Toch wordt IIOgtot lP omen t'j I
Ve vrou w'ltjke ~roajv!lClIl{h~ul

In China zeie~ .eptz8n.

-< ' Bu,jk Liegen.
Benjamin Fr.nkilin Ïam'seetde ZIch eetUI met drie

llgem*n beraamde le'ge'l.r.ars, eu beloofde een gei-
a"lijkeh prij. aan bern. fie dadelijk den grootat.ell
leugen wi.t te debit.oren~ _
....e eente zei : ., Ik·b ng nooit gelog,n." D.~.eM.liet daarop ,·glge :" ek kau in b~t gehllel

, niet hegen." • Toen ~i ~e d..rde daar buV,D op:
••Deze belde gentJelD.1l lfbbéo dur de-roU •• ..ar-
heid 1Cf'.prokeD.f!~ '.

Fraaklin klOwie het; d , priJ' toe.
, u•.

In een E"gellChlblrp k!en Weet" eenige IlfilzalDe
middelen voor. die wij me gé!\tl io, gemoJ<de kUlluen
&aub,velen. Dsarin !IIUU n lI'oornamelijk uit :_.

Plti~ten "oor hëu. ,diejaiet .~tell _ur bUD de
IIchoeD 1'I'rll:gt. I.,

Baleem (.ondersalf) v~r hardfoohtigheid. I

O"rba.lsem voor he" di~allU hail v.,.tuo.
Wonderbaarlijk m~tu ~n .. uij 11gheid.
Krachti~e snnlf ~oor Il ap%le.e parlemeot.1 lien.
Kalmerende poeilerp" r bon die te h..og ",lIeo.

TliE'gon_ . ; I
Echte Augsburll:er I;'ett ... l~er Yoor heo di. tiet

'!!'eten te I""n. : 1
: Probut middel ~n d,n steen dl'l aan.toota.
: Lai.t VirginoJ 'o(,r fe olIscbuld •
Hech'tplelater. yoor ~~Iltrn. '
~ in.fornaJ,i,s vo~ k.~ad, tOlll!en. "
TiHc:ttwa 6utiB.ieffii+Yï geldgeb1-ek.

En m~r onfeilbare lDi~~. o. onder talloo" olOltaa-
4i,hedén met nuclit .0 e webden

, : I.. COKPIUroJt H.
Ft&!1JChhoek, 11Mé'i 18 2.

VI~,AT !n!GL'q'& •
" f', !

!

1

, I

Ve~led~ Z.mdag "' .. bet
Ceesldag, '~iIllOlerll ouzo
Qua dien !log van deu
l!etDe ,rij eid had I(eyondell
Sw~lIeoda aan te nemen, en ~6.puJ""'''U''''~_'U.
herderat.flondrr 0118 nIet
onderwlerA zijner rede "U

I_idio~ vlfulldllimgen xvi
n-.ar'ijith uië te reizeu ; en de
bie" Na het tekst,·erh ... 1
deed Z~ I r. o.a.
dos ilp nWllw aan on. "''','nn'nn_
ten woest,; iets nieuws te
'slldelll dei oude waarhl'id,
docb ALTIJ;O NIEUW ••• J~ZIlS
krulaig4."ldic zou 't on vera
pl'edlkiolC i:r.ijo en blijyitn ..:.....
dagdienst lY<id ZEerw. dOOl
lJ~"1lI der 'gemeeutH
ycns eone .eurs, ivbol~allCl~l" "''''' .. '''..... _ulllmW'lltlell.
IQ z~r gepaste .n
Va MurraY.ookn:rmens
dauk u.i' Y~or due en
van lie~Je en ge~eQbtbti i.
weder :Z1l0 lruim.ohooh 1I•• "'tlInI!lPIn.

nOl(" .&ft ,te ~tippen. dat bO'VerljlEliotolid
bi, ....nl1!8\1ratt zju den vodgeu
enkele lecknider gemeenw. dit! op
door onze bpltenvriende ... dl'
deel !lllllleo 008 feest.

het ~iet beat
in te hODdeD,
gering was.

ol)cittlft*'uo(le dezeo wenk.
A~lioe:lat,ielOU .ordeD ter

voel i~ter gesal

motie, maar dacht
zou hebben. in-
eeue taJrlj lt be.

6 aC 8 per. ,neu.
te meenen. dilL het
eene .ptoiale 'fer-

io het in&lekken
Illl,aDi,,,,tIJatltulille.w8og maak ten van

oml~'Ildl2tledeti. COusent Jl&f.
motie niet had

I

tien aannemer vat. den
id!1M:nel'en. d.t de lUad Vlin; bem
ovliieleol,oolati'llr zijn kontIakt. de

zal.
IN nET DI8Trun

•• ronn'tt.,em ... dat het kontrakt ,'foor
WiJoberg op 30 Jun!l.aan-

waarop beslotell werd, om
ten nien:w kgnl,rnkt un te
I ~~ )

I ,

dr geeu quorum logenwoordig
ver~ga.a"'laKuiteengiug.

Telegraaf.

ONTVANGEN.

WILLIAMS

storm heef!; gew.oed
verbrijzeld en

vel:'Ilic~ld.r-Ué;:le,erE'n Wright, Quin, I3n
KaapStad Vtartrok~en.

......~~"""JU. dOchter ,van aen
nabij GrahanilIStad,
w Poh!, jon~jj:Uv.
Munnik, voormAlig

dti:leBlter. Laa.tsiigenoe.pde
Du.toilt.sp:ui{4?P 11. Maandag' morgen.

ZOODS na, een op; de
de Koloniale Civiele

el'l!ICbCilldca~$ th"''''V''O'A en nootlot~
gehad._:Een of ".ee
gerapporlE'erd.-Éen

DtLt(ji!t1IJ)&1) in een put gevallen
met v7l"brijZtilde



g uiteen.

,
(wu lULL OJCI1(ln VE,U

:D O.KV>OKL.!M ox :00.
IlDELUI: V IL
nu .~agD.)

, "
_.


	gray00793.pdf
	gray00792.pdf
	gray00791.pdf
	gray00790.pdf

