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MQ'f~'.
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ANGLIAN, Kapt. Ow •• , ~9 ~o'ftmber,
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fraaije Vaareeu

de Wetten op :Maat~
van 18,61 eri 11 van.
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FRIKANER

I
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Mur EngelaDd via St. lIelena en Madeira I

lfaaJ.&oomboOt
DURBAN,
B. BAtLARD,
Gesag,oerder.
181 ajl8
boven vertrekken op Din~
dag, 21 dour, ten 4 ure n.m. Pa888gierll geli&1'8n aan boord te gaao aan de Otatkaai (AlfrJd
Dok), niet later dan' 3 uur n.m. Nr. 12
'8 middags op den zeildag zal geen lading aa~.
genomen' worden.
Voor V noot of Paseage vervoege men zi,h
bij de Stoombootmoatschappij
Union."
iI
,
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"_

'B
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Kon. Maalatoombopt
ATHENIAN,C. D, Co~0r:V WIL~ Ge~voerder. is nu ~ereed om lading te ontvangen en al ~18 bovflo
,ertrekken, op of omtrel)t Vrijdag, 17 deser. l
Voor Vracbt of Pauage vervoege men r.i~h
bij de StoombootmaatBchappij "Union."
,
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VERKOOPING
JJ

VAN

"
JJ

I
Behapen,

'rr AK.

t?t-:

'

Z. A. ASSOCIATIB.

Il deler,

.

BRANDEWIJN EN VAATWERK,
Aan de Pakhuizen

te KLAP- In
Zij zullen

OP HEDEN DINCSDAG,
14 JJ EZ E B,

Dl£ PAARL,

TEN 11 URE V.K.
Zullen aan bOTengemelJe
worden Verkocht:'

E Zuurfontein
alweer een
komen aanloopen.
bekomen als bij
zoek bij

T

Kon. Maal8toom~t
E Ondergeteekende is voornemens haar
NATAL, J. MORToN,
Winkelza&k op te geven,en Verkoopt nu uit
:/ Gezllg7oerder, zal gereed rJiin ,
_' ""ling te ontvangen op aa~st. bar Uitgezochten Voorraad
Maandag Morgen, en ZI.I zoo -poedig mogelijk
J
vertre kken.
.
Voor V rsobt of Passege ,ervoege men ~cb
Tegen een Vermindering van TC
bij do ::it()('mbootmaatschRl"pij "UDion."

D
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ra.·jjsscbe ftlodeartikelelI
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ZUlD-AFRIKAA~SCI::JE

MAILDIBNilT•

JlOIHNKLlJKE
De

lf

Ca8tleMail

Packeu"

,

,

, j

Extra St'-DUART

H.

:~ No.l,KASTEEL8TJ.AAT,
EEl VANDE ADDERLEYSTRAAT.

EZE Maatschappij
eal gedurende de
komende .Mannden, gerekend tot den
15;ien }'EBRUAJiIJ
AANST., "Risiko'8"
aannemen op Mijten van ~llerlei soorten van
Graan.
De Preruie zal ?Ós. per £ I 00 zijn voor Drie
Maa.nden, gerekend van den dag waarop AlISu,
rantio genomen wordt.
,
Aanzoek te worden gedaan, dagelijks, aan
het Kantoor ii] de Kaapstad, of bij deszelfs
AgeLtA.:niu .de Buitendistrikten.
•
C, WATERMEYER,
Secretaris.
56, St, (;eorgó-8traftt, Kaapstad,
8 November 1882,

Bn·

N!S.

"

ZUID AFRIKAANSCHE

Assuran ti~:PG'"'raanmij ton-

M4Iluchapt~nj.

CASTLE, Kapt.

ir-...

'

_'_

Onde.rgetéekenden
besloten
rad Voortreffelijke

zijn tot de Opvan hun V oor-

Stellen):>oaob,

Districts

HOROLOGIES,

Kokkeii, Uegolat

fllr8.

D

Op last der Direktie,
P. J. BOSMAN,
Secretari8.'tPro tem.

l'

~UITVERKOOP;ING I

l)E ruiming

Bank

___--i.
D~

eas.,

lIlUR180N:.

A,eD~,'

BENOODIGD
OOR de Barkly-OOilt School, EENlil pOU.
VEHNANTE, bekwaam in het Btllapd.cb,
Enge)seh, H,,~dwwk en MUliek, 'f~r be4 S-:Ia.
ria 'MlnTachhg pend, (£80) per J~'
~ndlen
mogelijk, voor te leggeu eeu lf Blem,~tary
Teachers" Certificaat.
'
Voor Mnziek wordt extra betaald, en jApplicati.es sullen ontvangen worden lot 1 J80. Hs83.
B. B. VENTER, V.D.H.,
,
Seoretaria der Barkl1·00ti ~ool.

V

D'

mei .o~geveer

i

BLOEI VAN ZW,AVEL,

niet meer dan Twee Seconden per
~ voor of na te loopelk

[Jzer gebonden van 180 lb. en

'l'HIES & ICO.,

YARDS

,

;

TANDB

'

ALSMEDE:

"mlD AFRIKAAN EN
, K~,

Nu. Jl

JI.a~~1d.

•.CE'S ~ESTE BLO
. !'

.'

TB &OOP

~.IG......

oIIOjt_

Co., '
281St. Georgeatraat.
"

)

UFMO

Tegen

ln H~ark

Jones, Cosnett & Ball,
KAAPSTAD

EN PORT ELIZABETH

0 0: r d, Openba.re Boekhouders.). Auditeurs, Make

DE JeW ALITElT

laars, Land- en Boedel-aeenten

eht. K."tnale ~rlj.en,

Admiuistreren
Boedels, Insolvente
en andere.
Maken Boekeil 'op in en
buiten
de -Stad.
Sluiten Leeningen

VASTE KLEUR,%N,
/

~'1.

.

Fr(1:d, ,en bijzond6t- 9e8Ót"ild voor de Kaap.

,,• B'L'.'NH,1l~
t'S 1'101\10
l~
00ft" II

"-/1

-i

EXANTOO.

G~\GHA~IS,"

. ' ZelfkMll'en.

..__
"

-

leine Vaten van 100:Ib.

N,••301 AdderleJstraát.
H. J. ZOER,
Pr~UreUrfNotapi~en Tpan$poF;be'Zórie~

een Prachtige,

V cjorraad van Boven-

25 PER CENT,

t.

f

1BE~BBB.T).

Noy. 14.-DUNROBIN
CASTLE, Kapt. J, B.
"
~n houden nu Uitverkooping tegen
E, Aa~dee1houdersfworden
Vl'lLen<1eJlnk
verzocht
om het eerste' paaijement
l,;
HARRI80N,RN.B.
'
van
NOT. 28.-CONWAY
CASTLE, Kapt. J. D. eel Prijsvennindering
vanl;.£5 per aandeel op .hun
Aandeelen, van den 15den tot den 20sten
Jurala, R.N.B.
dezer aan l~en Onderg~teekende
komen betalen; alsmede de Acte van OverDec 12.-WARWICK
OASTLE, KlIpt. J. C.
eenko~st
'te
teekenenl
)p de Oo.rspronkelijke
.~rij~en, die
ROBUi80N.
Dec. 26.-GRAl"TULLY
CASTLE, Kapt, C. opied,er Artikel ten volle ZIJn gemerkt.
J. BOSMAN. P.W.ZN., Sec; pro temH. YOUNG.
1883.
'
Jan. 9.-DRUMMONO
CA~TLE,' Kapt. E. - )nder de Borologies,:sijn eenige
aI~rbeate die gewaar~rgd worden
JO'lll8, R.N.R.,
'

AMDDSON

&: CO" AFSLAGERS

MADAME TItlES,

B Stoombooten dezer Linie vertrekken !van
KaáJl8tad Daar Lotden om den &llderen
Dingsdag, Tia Madeira en Plymollthl. te
Bint Helena en .Aaceneion aauleggend~' op
bepaal~e hsscbentijden. Rl:tQ1lJ'~8&rtjelwo don
uitgereikt tegvn eene vermmdenng nil 10 per·
oont, tusacheD Engelancl en de 'aapkolonie en
Natal.
!.

188'.l.

DE HEEREN H. J 0 NES

BRANDASSURANTIE IAATSGHAPPIJ

','

.. '

1882.

... ~ Ori,;i.ele Prij nn, 'i~ op ir.."r .btikd tea folie zijn ~f.erkt.

D

.."..

6 November

C ~ N '1'

25 PER

Pakhuizen

Il~. Oksho-fden Snl~ri~uren, Kaar.'chen Brand.ewlJn 20 graden Oartier, III Nieuw Hout,
ter inscheping gereed
6 Pijpen
SO Okshoofden
'
13 Zakken Witte Suiker
1 Groote Tank
19 Nieu wo h warbvaten
IS Halfamen
14 Ankers
40D Pijpduigen, een lot Ledige Zakken
F. J. BROERS,
J Gez.
J. J, D. m)'Y~KES,
Curatoren.
Kaapstad, Kerkplein,

'

IIT'VERK 0 OP IN &!

i;

den IDs~lventen Boodel van den
Heer ·P. II. DE VILLIERS,
van

Kaapstad.

llamiddafl8 om 4 '!fur,

~rdell.

van de Heerert. '

M IJ BUR G li &,00.,
In de Hout-straat.

\ In het Schoolgebouw vap den Heer
DE VILLIERS, eene 'Vergadering
ghouden worden, waartoe; leden van
~n Bond 'en belangstellenden
die willm medewerken aan de oprigting van
en
Distrikts-bestuur,
uitgenoodigd

en Algoa.~,

DE.

,,,"

,-----'-'--------r----

l IJ S.

, DE

Knysna

"a:~

demolei JU'I'Iftion.

oeDsd8g~, Il) : Nov.,

t

Naar ](ouelbaai,

N''''nIBKR ,188t,

J. S. 1t1ARAIS & Co" Afal&gers.

OLGENSbesluitgenO~én
door den
Daljosa.phat Tak van ~en Afrika..
er Bond, zal er.op Morgen,

D,r

----------------'-------j
Nu.r Engeland via Madeira.

Verv~"schingen 'en Gratis Vervoor van Mu.l-

BOND.

DALJOS.t\~HAT

DlA..&oD.

wordeh Verkocht uit, de
WELLiNGTON, op

Dadelijk na de V
ng
de andere O~en.
.... "'u·."".4' • CE~LIERS,
i
A f8Iage"!_'

I

i

4: ~areD
oud ,
,
paa~t1eD.

'ZULLEN
P ,
MARKT

6

I Span extra Trekossen .
2 Kapkarren op Veren (nieuw)
. 1 Bugiq' en lOpen
Kar, 2 paar Niuwen
TUlgen en wat verder zal worden aangeboden.
C. F. BEI,lERS, M.~n.
Paarl, 3 Nov. 1882, .

I

~ paarden

per

0,

E Ondergeteekende geeft hiermede kennia
Naar Engeland en Hamburg 'ria llladeilaj
aan Reizigers en aan bet Publiek in bet
dgemeen,
dat er (leene UITSP ANNlNG is o,p
,
D'
E Kon.'Maaiatoomboot
AFRICAN,
W. clI .ijae plaats" Nooitgeldcht "..aliaa .:.Vlakplaau,"
CRuTcBLn,
Gaagvoerder!. In d~t bij allen die op gemelde PJIU\i8, nitspenzal alII boven vertrekken o~ lent In regten zal vervolgeu.
. A. 'H. DU TOIT Sa,'
Woensdag &anst" 15 deser, ten" ure '11 namiJr
dage. Pusagiera gelieven aan boord te gaap
Ooet H.,iu'ivier, Worceeter,
tan de Ooetkaai, (Alfred Dok), niet later dah
10 November 188'l
3 nur '8 natOiddaga'.
;
Voor Vraebt of PS88l\ge vervoege men zi~
bij de Stoombootmaatschappij
"Union."
j

I

, / AL de Ondergeteekende publiek doen ver·
L.; koopeu:
50 Fraaije Potberg Ezels, van 2 tot 5 juri
in extra conditie, waaronder 2 8pan ge..
leer.r.
1 P1.8r goedgedresseerde Blaauwsohimmtl
Hengsten, 5 jaar oud,
2 Paar do,
Bruine Ruins
4 Extra Rijpaarden (waarvan
2 sehitnmels)
4 Goedgeteelde MelTies.
800 Extra vette Merino Hamels, de aaudacht
van :' la.gt.era waard ig,
300 Extra vet.te Kapater Bokken
80 1>0.
do. Varkens
30 AanteelbecsLen, van good ras, waaronder
eenige Koeijen in volle melk en eenige

J

i ,j

2 NIE
UWE
S T R
AT.
HEEFT
zijn Praktijk bervat, en kan als ge·
'woonlijk
Gecousulteerd I wordenf met
betrekking tot alle operatien iD de Moderne

E: FULLER,

V'OlI'O'

~J1, E,Nl B

Dr RiKS T HUTCHIN '11
•
.'
SOu, L.R.C.s',
Tandm.eesté~, '

OORTAAN sullen geen goederen word
afgeleverd door de Outscbepiega Age
der ;\lsalschappij, sonder inle,e.ring van
., Bills of Ladiog; "die Yroegtijdig moeten
den iDltediend.
"BiIl8 of Lading" voor goederen op
ra::~:g~=r:,=~:;p:jn~!::tie~:~en

V

•

s

ZOON,

. St. George.~str.:·

Donderdag, , 23 Nov. a s,

en
200 Schapen
konditie,

Ruim Crecljet

IEL lES'.• ','
.ua."'
....

're Koop tegen de ~aagste
"
Marktprij zeq.
,

.' STOOMBOOTJU.AT8QBAPPI~

\.

VOO:aBAAI>

'VERSCHEN

KLiPMUTS.
OP

FR, ,.A' ,A'
IJE' 'G',.:,J;!J
-Jt,
",'E'L', E
-

--~----------------~-------+

'fOOI'

i_

TBB',PLU'TIB

ulmBQ ONTv

"

,

Voor.Vr~cbt ofP~.d06men
aansoek lfi
de' UIllO. ' MaaU!chapPIJ.
,'rHOS. E.. FULLER,
\
Direkteur-Generaal voor Zuid. Afrika. (

Algemeen bestierder
Kiapstad, 21 Junij 1882,

"

potbtrr EzelB, Paarden, Aanteelvee. Scha..
, ~ Bokken. Varkens, enz.,
'

WALTER SEARLE

IN NAT,',

Ver\rekken lij WEKhLlJKS,lla
aaokoqt
van iedere Stoomboot nb En~el.and.
"
,RetourkAa~jea 'ffordtm uitgereikt tegen 'If'
Ullnderde PnJI8D.
.

, T.

'''',.,;t''•.

VAN

I)

W AS(JD KAM," ERDOEK,

Koopen
en v~rkoopen
Aandeelen.
Aanvaarden alle soorten van Agentu-

ren. Alle bri~wiJselin~ geschiedt strikt
geheim.
•
Vaste Kieure», in Net,te Patronen, Gerttit
K.antoor:
Kaapstad, CREWES Geen Gestreept, '_.J bij~01Ider
geJJchikt
il d
bo uwen, Add erleystraat, tegenover het
eoor K '1.11«81'IC ee ereIl.
Patronen
van Bove~sta.ande £ran~o per Beursgebouw.
Port Elizabeth:
Lompost op aaneoek bij
.'
hard Chambers, Mainstraat.
:"

STUTTAFORDRL~
& CO.,
DDE
,'_
EYSTRAAT',
A
,

ettten

A!l

VOO~

'AgentelilJOOf'

de CitY(':!:"~:I)W
rit Gunrdurn bn anti

LontUm.

(.o1tlpany,

Life~ff1I«<

Lifh~aftCI
"

.

,

_'

----_

_--- ~

..

~~-

..........
~tu•
NO'reillb8~ li'.-Welli"lfen,
Bokkeu, ".u D. da,.PIeyia.,
D I.'._
Wlf

ITL.

NOTember
lB.-Kookfoot8Ïn,
Voe,
Jeoklu.
bl .... B. "U KooIDD.
No".mber 20.-Pijl.ri,i.r,
diet. PUlllQ!tbfllrg,
V.. eo Loeee ~,
'rib W.

.".U

»1 TOIlD ~1fI1lOlf,

No"embor
OoDradJe.

I. a. IIAUlI JIl

eo.

MARKT.

• litt 11 lilt 13 NOD 188:!.
Aard.ppel"n, per J ba.
0 12 0 - 0 14
lJot.er, per lb.
.•.
0 1 10 - 0 i
.Beet, per boa
0 0 1 - 0 0
&'nder., per stak
0 3 4 - 0 4
);jJflrt'D, per lOU ...
0 Il 6 - 0 lj
Oroene Uijen, per be.
0 0 01- 0 0
Oroene ErwteD,
0 14 0 - li 16
Hoenders, per ~tllk ...
0 8 8 - 0 ~
Honig, per bottel
UlO
- 0
Kool, ,,,,r atuk..
0 U 2 - 0 0
Xomkommerl. per lUO
0 0
0 0
X..... n per 100
0 1 6j- 0 1
KlOpaI~
...
0 0 0.- II 0
Limuenen, per 100
0 {) 0 - 0 lG
Prei, per boe,
0 0 Oi- 0 0
PIaJIg8, per boa
0 3 6 - 0 6

sr-

MI

IS

A~tdllp ....len,pr.8 ba.
Boter, per
Ib
rBloemkool, per nuk
~t, per Ilo..
..
LI'}8r"'ll. per lOO .
Groen .. Er"fen
Groene
Boonen,
Groene AbrikoaeD,
Hoendere, per stulr ...
HllYerg,pr. 100 lb...
Kool, per IIluk '"
LimOllDen,per
...
Pumpoenen, P'"100
stuk

NOIVifnber

1:.
0 12 d.'
0 -

0 1
0 0
{lOl
0 Il
0]6
0 15
0 1

6 -

0

I} -

2

I} -

2 0 0
0 --

nel .. r-

""'"

Ó
0

d.
ij
1
4'
1
0
0
0

Maan

.

AprH

,

3

'

J ~ ~= J g ~

0 0 1

,n

Q.

De manneIl vaR Pb.lipstowu
.zijp minder
krijgl.haftig
uitge""nen
dan die van Daljoaapbat.
De laatsten
willën' oe B~tlto's
beOOrtogen i de eeraten willell hen aan bnD
lot overlRtpn.
Wij gelooven
dat de mee~.
derbeid der bargerij
be' eens
IS met Pbllipsuurn.

I

-

Na lang wachten
hebbeD
wij .eder
min
of meer vertronwbaar
nieuws UIt de 1'rl\ns.
vaal.
Er is werkelijk
gevochten. la \..00.
verre vermeldde
het. verleden
week outvan •
gen berigt de waarheid;
maar
dat ia dan
oo!r: al de "aArheid
welke het inhield.
De
drie honderd
boeren welke er zooden ge.,,,I.
len zjjn smelten
na we~ tot één gewond I
Daarentegen
"elloor
Mapoch
veertIg man
en hettft bij het raadzaam
geacht een "itten
os te I18Dd,eo en van vrede
te praten.
Piet
Joubert
is blijkbaar
voornemeDS om, indieu
vr~de niet dadelijk
wordt
gesloten,
de.
zelfde
krijgskunde
te volgen
als die van
Presiden~
Bllrgers
nl\ de mislukte
bestor.
ming van &kuknnisberg.
HIj zal den kop
niet gaan stooten
tegen Mapoohs veraoban.
Sillge~, mar.r eenige
forten bouwen
en met
800 man beze'ten
om Mapocb
het leven
lastig te malten.
Dat is verstIlndig.

tin
volk

Hebben
de anti·vaccinatie
mannen dan En zou ook de •
hieNut-t-ene
konnenbIj I
toch per slot V!ln rekeDlng gelijk lt,et tegen met
ge"aden le8 ziJ';',
IDenhng
te protestel'en
f_ Met onto (Hgene
beperkte
onderviodin~
Voor on8 kIloDen "'ij VÓór de opeD~ngi der to~edten
dat met geloóveu.
ZIe aan het k~lntoor van verkondigen,
",atibet een I er
de heeron
van de Bandt de Villiers & Co. landscb
of Eng~lsch
~ snl'eKI'D
, zijn omtrent
vijftig personen geewployeeld.
hem gelegen
kot;nt
Zo_,der
I ZIJ' behooren
tot blJ'na alle standen
der kODdlging
gev®lt
blj~ die
GETROUWD
zamenleving.
Velen hunner moesten nood. landache
rede af'teekt
nadat
In de groote Ned. Geref. Kerlr, op Maan. wendlg
dagelijks
ID gevaar
van Wmetting
hem In bet EngeFsch beeft uit
dag IS No,.ember, door den Well<Alrw. Heer ,.erkeeren.
Van
het. viJ'ftigtal
waren
4~ spreken,
"eleens
al60f hij
A.. j. StertIer, de beer Johan Gerbardus Wil. overgeënt,
de Tij fen
tigste,
"Ra niet geent.
orde verzet.
helm Luyt, met
mt'j. Adelaide
Daw, Wed
EaN a:LIIM'AA.DBKVINa:.TII:
is te Kokatlld jfnoeld.
Die ~
kreeg eie pokker. en stierf er aan,
De heer Farmek
het Pa~lem
wiJlelI aen heer HW.
Pete",e?
Poa:a:1m • TE PoaT.ELIZABKTH.- Wij 'ferDflDen
terWIjl de overigen
vrij kwamen,
ons Kaapstad,
nitte
op het
dal er drie gnalleD tan pakllekte le Port-Eliubeth
OVERLEDEN.
djn ontdekt.
kantoor zIjn alle geemployeerden
o"er diner de hoop, dat zijn firma
November 10-MtlJnf,
JohanDa
Dorothea
Da BRAND te Kimberley heeft £60,000
en geeD enkele is tot dusverre
door spoedig
eene m~cbi:ne zoo WI
Moeke Kee,e,
Ecbtgenoote
vaD deu heer W.
"eroor~kt,
eD op het boofd YIID deD blllndltlcbter
te aangetsst~
WJJ ku nnen ook nog aan die in Australie,
I "elke
MlttllrllU(U"
K. l'hu;rn.ma, ODd 41 Jaren
il £100 belooning jleateld.
Nonmber
]0.-00
heer Chnatla&n
lJ. HAVkNCOIIIII811I.heeft iD bllllr zlthn, nn
e:n1::::~i~e:e:~n~:a:::·de
~:::~
graan nit de koredaren
trekt en
ODd 24 .)1lren.
,ut8l'6D beeloten 0111 den toD ballIISt te bereken ..n op
I d k· d
.
afwerpt,
zoodat d. boer enkel
11 kruiiwllgennllehten, eD heeft lien brief '"n IDgeen a
e
ID eren
overgeent-op
een arbeider
achtJr de machine
nieur J~our
erlangd waarin dele om ,erlelJKIDg .lIn
SHIPPING INTELLIGINO~.
DIe eene-een
jongeling
van 19 den om de zakken
koren op te
'erlof tot IIt"ezigheid vrBIIgt.
TABLE BA Y.-ARllIVAL8.
leeg de pokken
en moest het lavan had blijkbaar
de zoogenaamde
T. JAGaUI'ONTItIK hebben t"ee der drie aldur
No. ll-SpArtAn, !UlS, HE DrAper, from Ply.
bij
laten;
maar
hoewel
de hUil' (stroopers)
iD het oog. Rij
wiat
II'IIYllltigdepredikanten I"LterllJk nie' til etee, en eeD
1D00th 20th ult, Madeira 26th ult, g<!Deral; Igenu, IlellOOten hem verpleegden,deed
geen teeken
DId, dat hij meb zijne
hUDner IOUre~d. den hoogenlood geetonen IIJO lOO
Uoion Co.
lijn vrouw geeD mUI;ekleaeen git. Zoo althane "er
ziekte Zlcb bIJ een enkele hunner Voor. machine
den aan.ezlgen
Il-JeaD Plerr!', FreDch bit, from San FranClICo
hult een eorreepondeDl YAneeD Port EIi .. bellaach
18th A Ug'llIt, wbeJIt.
de tuinen
beTond
zich een kleurling.
onde storie opdiscbte;
dat een
blao.
Il-A Imil, Swed bk, trom Sund.wnll, dotals.
'n, bestaaDde
Uit Degen leden.
Zeven vl\n de bedoelde
m~chIDe r~s
OI<rDBa·OFPlcl.nBN.-Te Londen i. de Cnterion
Il-Hettle,
aeb, from Knytna, wood
unner Waren geeut;
maar twee der jongste
dell door medewerklDg
val) V;
Reatauratle alltltllJ oDder dllt "oor waarde toellelaten
[ ll-Bo!Idleu,
HMS, from Saldaoba Bay
deren
waren
zulks
niet.
Zij welden
Jfrika.o!n en eeDlge-me8$t
1'1I0'elrbfl,rQ'I~Cb om bur b.!drtJf voort tt! letten, dat onder-officiereD
Hl-Adele, IICh,froD! KnysDII, "ood.
,"n bet En).'elache I..ger het rlljlt lauden hebben OlD
en weggemaaid
door de pokken.'
De -korenboereD
alhier
ia in
er even goed III. IIndere b.. oekllra op elke plek hun
TABL~ BA Y -DEPARTUUS.
gh.asJe lAldnnbn.
IJgen ontkwamen.
haltldelljk in werking
vertqond
NOT II-Ecbo,
It bk, to GUllm
WIJ zouden ettelijke
voorbeelden
van'1{e.
heer Jan Uljs Sr, Ivider Vlin
lJB. SOIlBRVILL., eeD del'lleliJk chnsteliJk r"iliger,
Boadic~a, HMS, to Saldanha Bay.
lIjken aard kDnnen opnoemen.
~ n :aóu flen
. b ~.
d
h
meenelI WIJ,ala Muody en SaDkey, de heer en Juhr.
l2-Barone Pode.ta, It blr.
na "el duidelijker
getuIgenis
kunnen
ver' met eeD prIlS
e"p,,~lg en I eer
Mounlain, enl., lOU jn dele IllIIADdmet deo hll8r J. B
NIle Maglllll, Swed ach, to AlgOII Bay.
OummiDg op nr.OlIk Yan I18DRIIlltnl AflÏk"llneeb,~
een arm heeft gekost;
EIn dat
lf1ngen, dat koepokmentlOg
wel degelIjk
daarna Oostwaarts
~s gezondeD,
be1angettlllenden uit EngelIIud nftRt de Kaap ver~n
eftectief
voorbehoedmIddel
tegen
de
W
. k
d' b d
trekken.
oHen is f Indien
wel,
men
Lezc eens ,"oor
eatehJ e omstan
19 e en
T. GLU1I':JI'REINST geelt de w"lerkweaue nog
werd
beachouwd.
ateed. tot dlaeuaeie iD den GemeeDteraad unleldlng,
r. Saunder'a
rapport
ala offioier VaD ge- dschikt
tt
d tilt
d ijoe d
h .
De ze ver k laart,
e VoorZI
a
le on
eD een der leden 'ODd dit lOO nnelend dat hl) ver.
zond eld te G roenepunt.
d
h er
F
L
b ert ,
IrIMrde" 'fIe. nn "liter" te worden. W eteDlObllppe.
van
en
eer
arwer
rag.
d
~t
Zich aldaar geen enkel vo~rbEteI
heeft voorzitter
van het IKaap tIe
bjke iDbrekdll hebbeo 'h,wIJleD huooer bedrneoheld
voorgedaan
van een persoon, dIe gedurende
b
G
ts h'
d
In hun nk g8jrnen, eD dit 'I Ddt men niet pleillerlj!
de laatste
epidemie
bepaaldehJk
Ing~Em~ of /IlW
t enoo te C ;p zIJn zon er
TRaumo ONGaVAL-EeD tieDJarig 100utje Ylln
oVergeënt
wasen
die
desniettemin
de
pokken
lOgen
ewe
n
DE KINDERPOKKEN.
den heer HAy'ett IIIhIer i. Da eeD Iiekte nn ,jJf daeft
geD, begoDn"n m~t een killlft over pIJn ia IJJn haker
bt.
gekregen.
Dat ~gt
veel, VOOr een
Dat het Zaturdag
niet ontbrak
oog "urmeê
hIJ "'0 aebool WMgekomen, ap Za.
DI kinderpokkeD
zIJn snel aan het afnemen
wijk, die een paar duizend inwoners telt en nen dIe ontevreden
""ren
wet de
Iurdag &l'olld overl ..den, en Dr. Douglas, die hem
te Kaapstad,
aoo snel, dat men velhg mag W8arm het geenszins
aau poklljdell!l beeft kenDlngen
vl\n de beooroflAlfUlrlit'
b"handeld hedt, acbt aiJD IIIIkte en dood het gevolg
aannemen,
dat er weldra
geene
gevallen
omtbrokon.
een leder, wanneer
'lVIJ vertellen
"'D den steak 'flin eeD ,.erglftig iD16kt.
meer vau die ZIekte alhier
znllen zIJn te
Maar hoe vel klaart, men dan de Cijfers mededingers
dan priJzen waren.
KNUINA.-KllplteiD Otl",'en.,
""Il de Florrnce,
I' ID bet ruIm der /J.boraA gev"U"n, en heeft Ilcb
,inden.
vqn
Henzkies
plaats f Op velerlei
WIJS. dien was er zoo weInig
ondersc
niJ Ieelijk, 6CboODDIll' aeer erD.tll!', be~eerd. Over
De loop der bnooklDg
bcv(,!ihgt
alzoo latens.Vel schaffen die Cijfers geen infor. in de qnahtelt
van het wel k !ier
de wegen 4er Langekk'of wordt 1Il'll llekJlllljld, en
thans alwe<ler de ondervlDding,
voorheen III mutle omtrent
den tIJd waBneer
de daar machlUes,
dat
het
een lt on
een medewerker tot de G m K. Herald 'IIrklMrt
de l\,llIlpstad
en ook elders opgedaan,
t.".
to!,\gelateu
patlenten
waren ingeent-of
de waarltJk
nIet
erg
euvel
wss
het g~éerde publJ ..k de nnRg te willeD atellen wnt
darode kmderpokken
met best IU een hoogen
operatie
aan bon was veJrlgt kort voor of indien hij meende,
dat hem on
'(\or profIjt men er biJ gebad had dat MD de Knllna
een GemeeDtllbeeiullr WS' Opjfilflgt.
"armtegraad
aarden.
In Londen too~en de wel twintig
on meer jaren voordat zIj door Bcbled.
Maur
dat
ZIJ die ZIC
MAPOCH8'SURXTB wordt door eeD Uitenblljfer,lIIet
geregistreerde
opgaven
van stel'fgevallen
d~ SIekte werden aangetast.
In dit laatste
gehJkt
achteo, zioh troosten
met
hilt 'l'l1IDuaalaebe bekeDd, al. onoeembRar beechreaaD, dat de sterfte
aan deze ZIekte door- geval
getuigen
de CIjfers in gecnen deelo dachte :-Boel
en die den wedstnJQ !.u"l5i,m!l
\'till, lijnde bet eeDe rot~eb..rgte
'0l grotten.
De
gaans
het hoogst
IS 10 de koude 'Tinter.
tegen de voorstanders
der koepokinentlDg,
landboowmachlDes
~IJwoneD,
met
eeOlge manier om le te Uilmen lOU beetAan iD het
maanden-da
nlaanden van IJS en sneeuwdu!i wel staande
hooden,
dat de operatie
om te oordeeleQ
welke soort
.
afdIImmen Vl\D Ollfllnta· (Steelpoorta 1) n Yler iell!
Qndllr de plek, waDt dat lOUtot oTeretroomiog leiden,
en het allerlasgst
In de zomermaanden.
En een even grooten
waarborg
verlWhafti aan aanschaffeIl,
IatelI 'zich niet
maar men ncht dit eell te IWRar werk 'foor de
bIJ bet naalaan Van onze koloniale
archiven
dep geopereerde
dat deze de klDderpokken
de uItWIJzing van een lire, so IIIa
boeren
Deemt men ongeveer
hetzelfde
waar.
Ge- nl~t zal krijgen,
als lllj beZIt die de klO- gekozen,
beoordetfl~rs;
maal'
AAN RENSIUI!'S PLAATS, ,,11Ik aan he.t atrand, ia
"oonlr]LAJrakeu
de eerste gevallen hiel' Uit, denpokken
~Iven
reeds
bet'ft
gehad,eigen
oogen,
en doen een
oDlaegl tien 8terv~Dde Kllff.r gevollden, WM"all het
of m~en
m uf LIJ den aanvang
van den' dOM geen grooferen.
En toch er zIJn tallen aard van hun gron!! en andere
thane blijkt dat Dr. Crogblln het er voor houdt dllt
h dt
wlDte~.egge
ongeveer
de maand MeI, wer· l"ao persoDen, dIe, hoewel zIj In ~un jengd
omsta~dlgheden
waaraan zelfs de ..... aL,."••" de man ann pokken leed, en door dil koude die hIj ge Der ou en mel
ledlln hlld lap' IJJn eind WIlSgekomen IJe oppaeeer
IVING8TONIA_
den 10 ~uhJ,
Augustns
en September
de blJDa zIJn bezweken
aan de Ziekte, dezelve
beoordeelaar
te: wereld niet Voor
h t b08pltllAJ Owena gllDanwd die den doelo I< bet 0I"UW8 ,andur
meeste slagtoffels
gemaukt,
en was. de OVer. na I verloop
van
VIJftien,
tWI.ntlg of meer kan denken.
Wij twyfelen
er
.an
e on 1.....ac b f'l.onlallge
t ""Jf'gdn dd'en ge relg dh A,d 111 'er· ,menHa Tan een aannl
d d
held tegen het elDde der maand No.,ember
Jar~n weer kregen.
Daarom
IS het dat de/één
nIt de tien der boeven die
oordeeld om borgt,gt 'Pao £20 te loekeo ,oor lIJ a hret n vlernam le oor
of December In de gelegenheId,
deD Heer te vaccinatle·mannen
Diet alleen
aandrlDgen
te MosselbankSfIvier
'bIjeen
d
ed
e aan eggen van .,.,n
be".ren VAn en Y~ e.
, lendlng hlld 'Sleb thans
danken
"dat de tot dusverre
albler gegras·
(JP het ine~ten als kind, m&al' ook op het lijst ~lItnog in het hoofd heeft.
H.T LAATST. :~IlIUWS UIT ALBAltIYkomt neer 0 1"lId I.'flve!tJl1d waar
.eerendo
kinderZiekte
IS opgehouden,"
of ove.enten
op maDnehJken
leeftiJd, en zelfs hiJ er om te zIen welke machi
een moord bIJ Salem op eeD oud"n HutteDtot jll!-- Man!!,oDI gellftaD!d IIn
ple~gd, dl" alch In bet bt,IIt 'fIlDeell bott,,1 brand!!. 'Pan Zulu heeft. Hun
althans"
stt'rk ::Iall het afnemen IS," In den bl] ~usscbenpoozen
vlln ongoveer
tIen J81 en./ de beste IS dan is hiJ
"IJD bevond eo door eeD lIefbebber 'an g6m'illdell &llndehngen Diet al te
regel
bezweken
dil pokken geheel VOOr de
24ens.-is
er geen beWIJS dat de InentllJg
zeer goede ~edenen
Om biJ een Vo~gEmclen drank, nllAr IIJII spoor 1,11 oordeeleo e"n Kalf"r of goedj<ezlnd, e'DTooral
hitte des zomers, en deed ZICh later dan de biJ ~e ID het hospl~]
toegelaten
pahentel}
keer Daar deo agent Tan dezen en
FID~O, een 818ICtop IIJII achterboofd kr6t'g dl" hem Mllelear werd lilt eeD
dood het. bijJ'IID, eli op eeD sebot dllt eeD jlelrlsllrdt! EeD tIIln'fal ...aa dOJr d
maand
JanuarIJ
geen enkel geval dat.rvan
weI' was gelakt..
Mislukt de lUenting,
dan dieD fabrIkant
te ~n.
Dat de heer
JOngeD op de plAats ,aa den heer MeLuekle in de gedUD maar londer
VOOr. Op dezen regel vlIJdt men echter een kan I dat wel mln of meer worden aaogeIIornsby's
agent
dit in
WIlnIlhe!"t gekregen door eeo 'TleDd die Guy Fa.be
had, e; het opperboofd
zeer nadrukkelijke
ultzQndenng.
De pok. merlh a]a een teeken
dat de IDgeente op en blijmoedig
ZIJ
• I
ken.epldemle,
die te Kaapsiad op den 5den dat oogenbhk
Dlet vatbaar is Voor de pok.
._~_
te hjf wilde.
fllrs hlld IlAngevall"o ;.IllS nur h"t
UITlIJfHAGI.-Er komeu aldaar !log gnallllD 'fIln de "ejfhnle verhull!d, loodat men
Met van het Jaar 1767 Uitbrak, dnnrde nIet kon i doch ook slechts VOOr dat oogenbhk.
Eene der beste
rngen
die in
pok"n voor, ouder aDderen eeD VADeeD balf onnoo- IODdel 'feNer belWll&r te t,llnDen
.
alleen den ganscben
Winter, maar ook den Men kan ZIch 80ma een half dOZijn malen
tijd van de
....
adie nou.
dill un den "ilg ,e,ondeD werd .aD DIngton leed aoo aaD de koon. d"t
Europa
ccschen
zomer
door:
ZIJ doorleefde
In aanraking
met de besmeUing
brengen,
dat de gezamenhJke
bo'feo tot allder IDee pokk"D bedekt. Flue R..eelt, de lOll moeten, maar O'fer bet gehed "lIS
ge~olldheld
ee WInters,
cn kwam
eerst
In JIlnt) zond~r
Je pokken
op te doen, en toch bij Hervormde
eD Ned.
AlllleljPr die door den Mllj:utl'll&' tot!"7 10.. boe~ of un de zending goed. Teq bewijze dat/bet ollderwl}l
dne lIt1keo harde pá,t III 'feroordeeld wegena bet voorult~lhg kOD de groo4e order '0<)1' Kalf"boekJes
17~9 ten elude.
ZIJ sleepte
In de dlf. du' z~venJe
111"61 WOl ,Ien aangetast.
Het.
wil zeggen
de oude.
pillllteen 'fAn blnderpalen IU dcn wl!g vaDdeo pokd.,k. ,eld6'D die men gejC6Venb~, maar KfIIl'.:r.etlftngeha_
fejente
maandell
VIlU dat
tlJdnenoop
de zel£d$ 18 waar yan de lOentmg.
Slaat de- j' Chacbetsche-kerken,
ter, die In alJD hUl8ging om te Zie" of er POklljd~rel t<!11 ('IJ acboolrner@ters "lUen zo'er n""dlg, len mod)
1'0sende getall"Q 'lUl zUlleD weg:_
iel" wet &all biJ de eerste, tweede of derde meQ zijQ omtreQt de ~§lWIt:I1U.~w
WIlren, en ..r wer~ehJk eell '''",!, bhJkt al!! paal een boop"" dat m..n .r III de Ikol,'nmld Kalf..rgemeenteo
bedrll~lllg gebruikt w hllbb"D om " dollar. k", wat meer voor h..t z8DdiD8~"o:rk lOl; bttwlDlDen dan

Nt.d. Geref. Kerk, op
door dflu WelEerw.
Kotzé
Gz. Een zoon Tan den buer
Oom.iIi de Melker, met nalDe Job.u Hendri
Ben lOOe ,aD den beer WIllem
8chnugb, met Dame "'rnest Jame..
EeDe
te,. YaJl den hen Jacobus Danae Hendriks,
Dame Franma Elizabeth
ChrIstiua.

men dr,or p"" '1"111 VI\I! ""'" IRdde, "'nar ill
np .t.o.nd om het toon ....1 voor d8 ~ool'lte!llIl~en Tal~
blff¥tJIl'lteh:r Leon in orde te bNln,l..A, .. o lI'ern_ld
geAlIObP I dn "..rt,·)IIUlnj!'""or ,,~duwe e, .eeZ~D
!loaden. 0" dood faD deo Eer" beer Ma:lls IQ ~"n
teletrllD II&nkItmoord toet!'l!ICbr~,en, lil' r t d ~H de
W~
g"1C!II'4 a..tn f{aft'",. te "orden tn-. SCl!
.eu, UIlWlJIde Mweu.ry alleen S8lrt dat <I. oms: In.
dighêdeu iet .... t tl'AjllllCb"aren.
UIt een IRt_r b.rigl blijkt het,dae tian den ,81tmollrd !leen t"'1(_1 lIDI&I'~M men b8m t.,-ecbnJf' aan IIl11vorL,J.tefJl\~
Mil ,a.oIge van eeD lonnesteek
8T!{dAIiIBoecll.--op
de eerate blJee u k "list <~ ,
den ni~uweD A.fdeehngarllld, li Woensla.: .reb 'u le
w,nl eeD klagte nn den beer P J .I{ ,ux, ~'n \1, I'
crefR! &egendeD heer PhIlip Mybtlrjlb. OW'r lit U-t
.Iuite~'fan een oude a Wdg"D"ej( door 1"1l18lll_" ,
de, "erweleo IIl1Ar het raad'!ld A d" \\ MI, f'>or
ondttfJl)"k en rappo·t.-E.tn IIpphClltie \"all d~J1 h-.
r
J. G. OcmnQ8'Omte~betahllg
nn het MIJ, fl\I> e""
d4lpoeita, die bij beweert ,l"mJUlkt te. h"bb
I"
1876, 1feJlell8 de onk08t1!n "an bf'$ Illspekt~reu fA"
sek.r Itroonl"od, "aarom hij toen ""Ill >ek had !le.
duo, w ..rd 'erwelen IIMr het rudel ..I Gld"",o Kn~.
voor MlI'eling -M~II lh-aloot dat de SdCr".an. !.tondere
'1'I\jfefI
lOU
.oor het .outllen 'aD voed..r 'oor het
,olllend J"ar, ..n .cblklrilllfeD 100 maken "JOr den r erkoop ..an deo Sir IAwly's PIlS en de .. Mfl!lt...rl.3~I.
tol .oor bilt jaar 1883 -u" b... r F'.lIer rnpporte"rde
de ,0IlO'lIJ;ng ,an lekere epeclal" herstellingen IUIn
d.n BottelllriJ.tog.-MeD
be.lout e-IlI!!e ha.merl en
een nieu". Schot.cbe kar 'oor bet g"brulk up don
boofd"eg te b.>.tellen.-Aan het einde '"n de Ter•
rill'ClnlTell..erwelkomd" de 'oouJtter In toeJlll~lllk"
IkoWoordlOgllDde twell meuwe leden, de be.'ell W
A. Kl'lge eo du Tolt, die op hunne beurt In I1<'JlIIst.
bewoordlogen antwoonldeD.
WAT ER AL 100 [N l;."IOICLAND
GI!BKURT-1:eo 40
jarige nou. dAa)rd.. ollla~e voor e-n LondeDlCb,i
Ge~tahofeen
" e I:J(ekleédeo liued uitzIend man, uw.
StrHU ""n bkl't'n 1..~ftIJd,om '"n hem onderboud V)(lr
'''4In bij bur 'erwekt olJwetul!' kind le bekom"e Het
bleek dAt aiJ, weduwe geworden, he' met II'pme.den
m"D een rijd laug ~eb iuden bad, daarop een doxbter
,"n J3 jllllf~die er;!'ena III dIenst WAl,hij ZIch In hUI~
of hn·er IU dIS kamer-wROt
II) eli hll&!'mlnnRl\r
hield er. er mur Un kam!!r op lJa,-g"nom"n
bad, ~n
~n .Ioue, toen er tUllChl'n minnaar en dochter
een onjZ'eOorloofdenrstandiojl &leb jleopP.nhllard had,
ge •• rgd hA-Idat mlnnll"r en doebLer umen trouwden,
ItllYende "i den ouderdom der doebler voor deo hu,,&hJbbtoambte ala 17 laren op j) .. m"o &eldll dat bet,
li)'ll inden.,
n~l'tCl!ns nllar leek om hem, nil
hij 100 "'lendelijk jll!W8et!t WIIIIom met een Yan
kluglter. butallrdkin Jeren te trouwen, ook 1I0jl' het
onderhoud yan een IInder op deo h"lt te dl'llalJ~D,
IllAIU daar de feiton, ook door de getwgel1J8 d~r pal.
treb.wde doebter, I>"w..l6n wIlreu, l'eroord""ld~ de
Rjlgter bem tot bt.taJu g un lI.~1D 100' ..el Lot dllt het
kin t Tan liJD aebwnmoeder np:.rftllr08i.dIOUuJn, en
aeboonrooed"r kl"p"" van blaJdtehap In de hand~n
to,1tI II) dit ,ernam.
ê-

regtlD, dan komt
men bijna iu de verzoeklDg deze vragen
ontkennend
te beant.
"oorden-dan
moet
men haast gelooven,
dat koepok.inentlng
zelf .. oiet in het
ml'nstn een voorbehoedmiddel
is. Want boe
dilnriJls
zag men niet in de dagehjksche
en
wekehjkscbe
opgaven,
dat er eVen vele ge.
.
ente ala ollgcënte
lijtIels waren tdegelattln,
weglDg
en dat van de eerllten ruim zoovelen als van politieke
de laataten atierven.
van het
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No,..mber 18, F.erate Kwarti"", Ou. 56... '.ID.
!lQ,._ber 2G. Volle MIIAD. 8u. 161D. Uil'
DHember 2, Lulate iwaltler,
4u. lOm. n.m.
J)ecember 10, NI"u.e AlUD, 4u. 62m. n.m.
J,..,..ber 17, F..tvestt Kw.rti.r, 6a. 63... 11....
.J.)t.eembv 24, Voli. lIun, 411. 661D. a.m.
NIEUWE

J.naarij
Ptdfttïarij

Á.~Alf"
OoND-DAL JOHPaAT -\Jenl~le d•
• (h~e
~
e"". dil. d,· ... n T"k •• u den",
II" d
e. ~II
"rgad~rlur op 18 deaer.

tn..$~
-'0
lf"'''''

iud~rd.ad
oDlileJ'te,(jf;t~.UI,"
~pidemie
tegeo
.ij tocb bij laoge nit!t
ala Yroeg .. re epide.iiin
sen dODr, maar die,
&lil
dd wel tqen Kaapct.da
kleiDer 11'81, digt bij de IwlJO
~lC19t.
maakten.
Zon niet lnil~ het minder
giftiRe
"0 d. epidemie
in 1767,
768 en
) 769 haren
!angeren
duur verklaren?
Eeu
langzaam
voortameolend
vour ~boeft
meer
tijd dal} een dat dadelijk in liohMtlaaije vlam
Illtht>rat om al de:voorhaDden
zijneI tnalerialeD
t ,
.,eI2lWel~u.
.
.
Maar
toch .) is de pokkenepIdemie
vaD
de drie genoemde
jaren een uit~odeaiog
op
den regel wat baren dunr betref~, (>IJ al zien
wij ook dat zij in ieder der ,,;o,termaaDden
J ahj en A ogDstns
) 768 slecb1a één aterf. "'''INUr'8D
geVal maakte
tegen 8 in ieder PIJl' daarop.
volgendé
zomerm.a~?eD,OOtobe1"1.~?Yember
CtO Japaarij,
toch bhlkt het, dat ~IJ ID' de e
(grofweg
genoem oe) wintel~en
van
baren
dDW'. tweemaal
zoo:veel llagtoftera
eisehte a's in de twaalf zomermaanden
d W.Z
394 tegen 171.
.
Wij vertrouwen,
dat "ann~r
de ~gen.
"'oordlge
epidemie zat ten em<le ZIJn, de
eens of andere geneesheer
in een ~rgV8ldlge
net
vergelijking
zal treden
vali haren loop ~et
dien van ] 858,1846 en inderdead elke YOllge
dIe in Zaid Afllka voorkwam,en
<lilt wel uJet
alleen
nil, manlook
Voor de invoering
der
koepokinenting.
•
.
Wat
is de waAI de van koepo~lnentlDg
Deze Traag
wordt angstvallig
ndaan
door
meuigeen.
Is zij ,,~rkdijk
een vQOrbe~~.
UUW@'41er
middel
tegen
de ki nderpokken
?-Is hll dte
goed il iDgeënt all kind, diedealna0l!
man
nel:l"ken leeftijd
weder I js ingeeot
~U b~J
.
I "I.en
{
bei e inenttngeD
a!l!!1 oegeD, even ~I 19 lD
dien al niet ,.eiliger)
tegen de pokken als
hij die de ziekte zelve heeft gehad
Let men op de opgaven
gedurig
van het
bkkenhospitaal
op Renzkl9S
plaats
veor.
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liKT MINlllnR[.
<IDdt lZ'tIt'ngelade bil liJn no ••
goren vo<'ralA'd~r 01.. Cal'~ Merf!ul'y, en "el omdftt h.,
even al. dat un tlell b""r MolLeno Olndat 'an dell
beef SpulI'g lleb u:n oorlOlr gut .... jren I'n dUi bet.
lelfde lot aal h~bb"n AI. eell pillneet Uie IDde 100 valt
De beer Solnwon b8d tot dl1l•• r al. mldd"lpuutvlle.
d"nde kraebt g~werkl, mAlir lIJn relt naar En!(.II\Dd
dIt yoorded doen 'I'r .. lleo I)e hbo Seanl~n eo
.pr"kell kUllhJ.8 OOl'r."". oorloi', liet III. b&<l.
Dlet-en teregt-de
heer Spngg over I Jil
pql'l~ra~>eaI)ralr.n .r Un At~rk,te '"n IanIl' g"lfe,en, en
tbana dISmanbAftlge be'fQlklng der Koluille
III II ar
onle Illdjl'tlno<.,Itel,)ott dRt 'OJ bet ftl mu,
Jk Wil. onder dIe mllnhnftlll'en een p!Ulr te nnden
lila IUltenl\nll, een pSllr honderd dIe lila kaplt.!rnl,
eenllle duuend"l1 dl" ala k"I,maLsjl'IlArnede wapens
loudeu 0P'lUttlll, er t.ocb nll!t lut I~m"nd liJn JIll die
plei.ler heeft um manscbap tt! lIJII, 'sllllebta opaehll Iwacbt te SlAAn, te doen wst 6tlO Hollalldecb oorloll8'
dlcbter "'t ukUjf poel.en" noemde, 1101.Wordt, ,elft
bij, dl .. manbaftlg" be.olklng Gpgeroepen om te Tdde
*le kom"o, dan ui haar IIl1t"oord liJn op 'a beefen
8ean11l0', oorlogakreet Gl\t II) h"m lijn ontalAjCg~~ft,
e:n wacht t.ot het tot dill" ""r to the kmf .." komt WlUlr
100,eel o,er lI'eprlUltwONt. K wam bet tot Iwk eeD
oorlog dan lOU m!!n dien allen Jlll.1I1 oDder een oorloga.,
ni..t ondllr een vredt'smln18tene als dllt "aar de heer
SAuer hd 'I'IIDis, wIIl..n 'oereD.-Met
bet 0011' op dit
III1"s ,,.sUll ..n 111'1 J de ftlWldllCbtODler lelera op betllMlD
IJJ onte .. Allnkomst VAn dt' m"lleloolJlboot,"o,er leker
berIJlt III de LOlidelleclJe IJmly N~II),, ..rmeld wordt.
SCHOOLN[I!Uws.-llABKLY OuST, I No. JSB:!Op delen dl\jCw..rd de IIChool nllll~r jI'~opl!lId (lP
de mlgellde ""IJIII :-I>P' mnl)C.lla t'fn JU ure kW1I1II
de Seboole 'mm I_le te Zftwen "m d" lAken te regpl..n
Om 2 uUr ging de openlll)l Mil, 23 kinderen .n vele
belII"getell~Dd"ll waren tegeDwoord 19. 08 V~nter
at.rlde deu ood~rwIJler, den Wel Ed heer VUlller,allo
het publiek b.!kelld lAe dllarnll vnor &tjne e-rLlti.
eate!', beatIIIIndd UIt Mlllrteuillue, 'flddto] K11l8l~en
lien VHn de Normllal~hool'''''MIIII hiJ b.aehre'en 18
" al, epr'te (geliJk) @ndllt Ileteekend I' door de CuraLortn dier IICbool 'roen sprAk de beer L VllnNiekerk,
'oorillter
van d.. ScbooleommlSlle, eeo woord tot
bemoedljllng
Dllarnll.prak II, V..nter,nll'tende htt
"oord ten eerate lol bet pubh ..k. tO"n tot de oude .. ,
v..nuljren8 wt de Sehoolc 'WmlIISII',dlUU'na tot den
onderwlJIer ftn ewdelljk t lt de lllnderen, allen op"ekkende lot een8,.e&lndbeld, h..fJe en .olhardlng
lJa" Uil nam de be..r MunnIk, onle geacbte M".
Illltrltftt, b..t woord, Sebooleommlhle en oDder"IJler
bartl'llJk ....Iuk Wt!U@Cbende
met dil aehool eD belool'tHlU" '''or d.. 8ebool '" doen alles "at ItIJ kon ElO'
d~h Ik IIHmde ond ..rwIJI"r bet wourd, wIJlende op de
mot IJ' hJ~beld VRnbet werk en b.-loovellde &lch IIl\11r
"lit" IlItlijk.· V-II J' I,," te ecblk'ken Ook de beer J
A Vellt .. r nRm b~l woord, opw~kkeIlJ~ tot atlllld'lI8'
tllle r"lhRrdl I,!, 0111 Zich tIlet..., Illten Rfaebnkken
d..01' •• II~ 'Pfl"SIIl~ Tlln w"lk_n AIIrdook Illerna
""-rJ het publtek
L..dallkt en verWijderde Zlcb, ter.
WIJl dOl ond.rwl)zer lOet de klnder"n IIcbterble ..t om
mst beL work vuurt te gaan -( Qrr~.pond~lIt
HilT RONDGAANDHol' TI!:P hLlZABRTH bet'tt
geeu el'lele zlIken vlln pubhek bela"g te bebAodelen
g';!hlld, lDaar onder de 8trftflllken liJn, bUlteD de reeda
nU"!!,,,r ,ermelde, .nkele wllard om er lets vlln te
l~geD.
&rol\rdlno J Fuueh"ll kwam 'f,)I)r we.
rren• het wonden VIln Mattby. GalaDt door een
.chot. Het b1"ek dat g",anl!eue het 0Plllft OTer een
wagën had, dl\l .M .. u.hys, die Jets op dltm ""I\,.ren
lUet verlof 'an
g6l'AnI(6U" j!epilllltst had, '.
nlleb'l
WIlde RiladtU, en dat hij toen den
rtIVol\'eraehot ID liJD beeD bad bekomen, ,eg~ende
genngelJt', toen weil hem vroeg "'Mrow bIJ I!Chnot,
dat bl) hIervoor een beenti" hRd Voorts bleek b~t
dAt Mllttbya vlln jI'~VII"gene,srgoedlOg geHlIIIgd en
bekomeD bAa, en dltt gevangellil bet jCeb.!urde tollaehreet ann het bUlL!>"liJn wIl ntg"aD van liJD r.vol.
vel' toaD .Mattbye hem, die order baa geen kleurlingen
op deD wligeD te laleD, s nllChts 10 ZIJn sl""l! verl'1l!t
bad met op den wagen te klimmen
G~ofde de
Jluy dJt,.zeld£ de R.gter, dliD moeat II} deD mln on.
aebuldlg kenDeD. ZIJ keude hem schuldl' ,mMr be,al hem lIan ds gen.de '''n deD Regter uo omdat
hiJ Uit liJn slup Vl'lIkker WRS gemaakt, en hiJ kr8ejf
£10 of due m&&Dden. Een dlef8talzaak van eeD er ••
elfix, kerkkanddaar8, enl., waar dne hedeD om 'foorg~bragt werden, zocht eeu bunner te verJ!lareo door
een bewtlnng ala bRd eeD aDdere vent pet geatoieDe
op hUD plt'k Ilela...,n, IDlIIU' dIe vheger glDj' met op"
en twee werden lot lel mUDdeD 'feroordef'ld, de kn
als steler en de IInder aJs h~ler
lJe &gtI!r merkte
bierbij op dat Dllg lemllnd andere, dIe h"t ge.tul~1l11
,oor ood &lIver gtkocht had, er l..ehJk 10 bad kunnen
loopen IIle lDen b~m bad .oorgeblllgt, mMr dllt
o..er bet gehe~1 te Port ElIubetb met het koopeo n~
goo;dereD ",el '" loezJnDJg werd jl'ehaDdeld LeDa
IStuurmaIl, dt! nou"
dIe een VJJfJarJjlenknaap ID
drollkeneehap Jlt'dood had maat londer dat er eeDtge
r,deD Yoor WRS te >u;den, werd door de Jury Mn
.trllfbAren mIlDslag aehujd~ jlekeDd, en door den
j egter tot U~n )Area tucbtbuul8tral
'Veroordeeld ElO'
deuJk !nram Robertson, een veDt dIe met een aDder
nur eeD bordeel wal! gt'gaan eD bem dIlIIr liJn boro10~le eo gpld IIfbaDdljl had flem.akt, m!lar bew""rde
dat hIJ dIt gedaau had om b.m, "'rw IJl hiJ smoordroDkeD WIlS,tegen dld.taJlee fllD deo kaDt der bewoonlter. Tlln het bordeel t- bePcbermen, eD toen
lelt het ollfleluik Ilehlld had dat "'~lDelde b.... oolstera
het ~waazde
we~j[epl\l,t hadtIen, na l"a mllandeD
ID dent.tronk geaeteD ,te bebben, met twee lUlde,.
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Na d. Afrikaner.
selfa In ele Kup_ttad .. kkef
worden eo ftfdaal MD tak TIlD deo MfnkRner
Bond
~e.tJcbt I' '8 IItl_hieu
100 1'818 wel
mogelijk
Ik neem rlaarom de 'I I" d de Allndaeht del leden
'lW de I "fr knner Il. ~ er b) te b-pal
U .. d~Dllar,
J.H' LION C AC]JET

DI b.L'"

de ,ol,tlld~
I .otnnt.. ~
jl•. itd
re ,m I,. o.,., ... n "". d:t'n
:.orden Il" Il ~lIde" -$elllJll'lIt
aoldlll'lU'
lW..MIJ', A.
11 di Wltt,
C 11 ddJn~l eft JlO! tiy \v SMall" ct.r-Ó.. •
Arnold & C-o en Cbarl " 8f1111MO",1iet
eIIIlt'
PAARL -Ef" WItIf~I;U kO!r mt't n
Frll
He barn. _,
ll<lJ eeni ..... 1 ujner
R Ibfer II ter t.t gtl~~hng
,.rft*1I- Wt'jlt'1!I
I
an "IIrIgeIIlD&k"nb lit, so<) ~ lIuen enL,
de:D heer Geoqre WI~
Htt blijk' dllt de
b d jrd.!: dn nllcbtJ
dOOf lDid'd~J •• n e..n j.!at
IC u
onder het blikken ll.kbill'
'fa" dell heer
JrrRHn
G
_L d
W lton dlp:t bi) u.dy
e, ataUt'"
ua w ,.. tp
.lUl bónD~eld.
WAj;I1IHllakeflbeD<>'\lh~
,oortJen Jf: 1'. .4dcert.ntitNtld
betn ~LBAJ.L- Voor d. lJll'uw, Ez~teurt.aDltlr
o~a
st C1'\'1ArII ."lI'enu~ en wel
wordt
I kach t.Hlktt>mNII. ftll £4tjQ lh! béer OIo.t.l,
~en
~!e o"latJlla UI een Il'URnoa,rot door een IUIr~
r
om het le'n" II ll'ekOmeD, sobfJot cloen
~p
d
0 I)lltw,iebutrtr
'fan deo gek bdlomen ..II
~P:~":'re
11',,1door ye:ra1lltkIDg, U}I elDd ,-"YOI del
b bOen maar nrder
11'11'er 11&0IIJII h)k oleU be~
te bll~J d en ~D
beeo gebroJtl!ln
de IRa ! ~
~eerell~arU
te (horp:e -waren er wt'IDIi Yee e
~
•
d-..I. et
door Mc.-elbáaiêdae
Jirmo'lt
11'.'koch
.wee .rude prl)M.O ..,.,ell\ -Il,
.rd
cl
wo en e .,~~
U~ parUlt~ w.al' lf) lOs ,oor ~
po
I
hoaden
ea .J00t' bel yerkoeht • .t:-r
boden WilS, ~
'L_~
alM in &lIDmerIimp: g..
ftp""
!'.eM.r......
19'11
b ...
nompn p:een red.n
tot kJa,en, _nt,
.. ~
mQt
ael'bloalfOH blad, ~e
Joct..n die Hn parIlJl)~, Wllar
II £21 als 1ItIIIl'Id priJ' 'fOj)Y btlclden 0Pl!egeu"r
) £'17 10.. van de b.lld aau"n, pcheneo l'rg 10 h1l
,oor
t nden t.e onuifel.ll dd II) 10llfeel profij!
nnPl'" en I 0
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D
d lUl dm .EtlJUur
'Ii]nbt'er)-Weet*~*d
en
het OradcO.C~ec:beOoinl!"r~1Idat
(J;,ngl'i"8", tejrenwoonbg
WY
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hadden gemukt
Voo. BIT M'jllitraatNl6f

IIIbier di.peI .. op DInIII'
d.,31
October I'"ne 1111Iklegen twee Kalft!lI, dM
beec:huldllld WII)'f'n ft dl! mled,"d Olen ec:b.. p liet
I t I h bben d.l tfl"h.-boorOe .. o den Hller Ol'll
p~fJl're
UIt de 'lfJrkl.nnjr
... n jl't'm('ld\l1l ,et' ble~
TRANSV
A AL
~ b t d t bil ('8 urelloklrO!D en acbapen
y.rm'Il
b ,
_e~ Il.:r d.... ln Jnf'kt>rd .. attune hl) p1ot"hn« op d
PRETORIA
(vaa KIMBERLEY)
6 Noy jr8f1,,'wenel dIe )IeUIt' warelI eel UJD"r ac~n
Toen laatlt
van
bet bijna
1500 man sterke
9111('n Belde ,,"JJJl'fDtll'l plelUt'D nJet eehul I'
Icommando
geboord
weId
WAS bet I ahlJ Mapocb
de mll.dllad boewel d .. dUldehjk ~n
hw bew~l .. Oe vecbt gc. AM\8I vali Isat.algenocmde
besecht

't

lUI'

_I

t

RaJI'e,

Ieder
jruanJl'fn1e:!rat

'b:t~:';:I~e:n
a::tdl"t'~o):~
bet Boeren
Ialfer en vroeg Joubert
of biJ geko
m;,!. Jl] jll'llaL w ..rden 2Ca. voor ho' men was om Mapoch
té bnecbteD
feodat
dese
),..,.enu de UI p:nen ,an de heer Zich zou k nm el vaal bereiden
Hl) 'telde
dat
Petr~r
91\01' paardenbnDr
en verb I un
ti d dAt MAmpoer
IU de stad wal en I let. wtlde VIQgteD
tnaDl .. n £1 bedr<w,
WIl drl keil da' een gil uer!l~ I JuUbcl t Eeldo dnt hiJ gekomen
11'118om Mam
hjke ,onnl_
\'eel JU I"", biJ! Ira,en om eell IIlnde lf ~r
te vangeD eo ben t.e 8traffen the hem I let
mllk .. n •• n hft It..len \"Anbokkel 111 cbllpen WSllflUII) Vilden opsporen
HIJ EOU Mamp:>er
nemeu zelti!
then~ 100'('81 ID due
Afdet!bng
~edaan wurot.-t
vare bIJ In dea vecbt generaals
bUik
VoorlreAtw
pLa'
ti d
MeD .eut
dat er later drIe aplOnllen
liJD ge
B
J'YnAL AAlf Dil AAB,L.a .... "Il
.,
bIb
be
z.c,";::A~,"'o!JI
werd!'n door twee kJeurhnjrO!n \"Iln d~ wmeD,
w.arOllder
de vee t geDeraa
~

,oor mAaIJer.
.amen
deel
008
toegekend
Adom.
die
Smldt
deed
feil dat de
wae
Het
werk zullen
gerold
W
seil nam deed
lang IIIIUII

:br;! t;:~t=

I
I

I

Paul
Frederik
Bmal en Afllka "ntontlj)n
17 val!
de bute oeNn nn den beer Hallo geetol.o l'1I tu..
ecbeo S "n 9 uur midden door dIl woelende lIIenlglA!
die nn br.
t'n knl)e'1lI .... hUUlwaarti keerdl", dooi
de Purleebe
.1reat g8i1reYen
op MaallcJ.g oc:btenQ
ten 7 ure WireD JlJ ,"da In K .. pe_l-ddmet dB OIIe° el1
b
nrkoc:hl!.'n
die a.n de slIIgterl
.IDII erdn• roacde!
pa
d rp Docb de beer H ua we •• poe I.,
;'0 bet ':D e~ «eh'ld
o1l1'de<Ctedie.er. sonder UUt
0:;.1111 dne aar .tap" de beer HUIlQ at t~
p~P«'Ddn'l' bIJ de kl1lal nn Adam. en Broacb"r W!ll\t
II) JOUit bellIl waren de ()IIII!JJ u dellIen en te Illerken
en rljl'ende de ~n
tet ,roote ontatelttlllS
nn Il"
melde '1I11teJ8 Padehjk
w~rd loeD lI:ebrUI~ gem~ki
tan de telelfl'lal
OlD- de du·ven die ree
':eet.,
I1l1dd.1I' tre n mt de Itad nrtrokken
W"l't'1l
VII
11 d"ch
door mll,entlllld
klommen
III .edljr te
ed
Or"y Bndll'e Slatlon Uit en Ilil lieR nRar hUll
me? lUiS dIe II] ,oor d .. 0_11 ontYlDp:eD badd~
J 'Ien Jpllden &Tand w ..rd WllfontelD In liJD bo II ~e
U"jr!.'n jr8nomPD ;Dlt't £00 doeh Brul ontsnapte met
b tO'l'enjr.-YolUIJQd
ell PlItriot gellO!,e (lnr
t~
Dt'men opdat bekend mORe wordl'D waar de ,d~
reaen
jr.blenn
liJD die ID den laataleD lI)d I~
de olllet ,ken 'an Purl en Fr.IUlCbhoeil yerdweneo
Jl)n -Mlfkgetkeld

.tI ..

~fel

--~~~~~
BERIGTEN PER TELEGBAAF

ONDERZEESCRW TEl F.GRAAFDIE~8T

DER VEREENlGDE DRUKPER~
(Per Kabel ran de <I Ea,der» " Mflat8chapp"J
taa .Adm)
EI\GELAND

EN

~AN7.IHAR

0nJ11Q11gen en gep1,bl1t:nrd

op 11 Nov

LONDEN
M8allc<:Dlrakt
DE

8 16

11

] 0 Nov - Eogt'land
wel~ert
met 7anzlbar
te berDleuwen

CLOTURE

()?t1o'flgen
MI gf)
LONDFN,
11
la 111 bet RUIS der
aal!J.renonl\-n
ne
tegeD

'i'

m

hd

AANGENOMEN

Abl ceerd

or

11 JV()t1, 81.')

"Hll

Nov - De 'l<W6',"le vali CliHurt'
Gf'mef'1 t('n op ef'ne verdeehnfZ
st mmer
WOff'n
Voor
3041;

26

beoordeehllg na de

sprekers aanhaalden
Vereenlgd Zl1ld .Afnlca,
~etde Ik
I "Mijne ht'eren -1A!it ODR de IU.k beepo&dllfen
lH&den UI de dllg nOjl nl.et Jluomen
m ,an een eigen
~1Aj!' te .preken
\VI) Z lO nu Il >g mAAr , ..u een
IIUlgehng tot een 1oD!tellul!' Il k men
WI] moeten
8818t lbon<l4l worden
lllillclll"n
IjLl ,óor den tijd
dat 11'1) mOl'Jdlg li' rden on,e ge.eerbied !!,de Koningin
OM aeglren
Neemt ~IJheden Zu d Afnlca
Laat
hna nog tevreden
'.JD met bMf vlag
Ik heb hur
~11I1t h~t omdat ".I onse TrannAalsche
broedera regt
~88ft (tedaan
,n nie lelUl\nd haar vlag op die WI)le
door den modd .. r sleept ben Ik 100 IlJ ml] oproept,
FewlJhjr dien pelll<>Onvoor deu kop te schieten
lieden
'8 bet de d.r
If DIet om l-e roepen
VlIreeDlgd
ZUid Afrika mder e gen 9lRg"
DIt la m) gesegde
soover Als Ik m J Dog goed
~I!IfIDner
Nil mijnheer, m het voorbi gftll.Dde op uwe profetl8ehe gedachte
ten eerste zegt Il I de tevredenhe d
ihe Ik met WOéIrdlltl betu
5 Wilt de Afnbnsts
met
'liad4r. ged&AI'! hebben
Dank voor uwe beoordeeling
Teu tweede zegt g) nls k daarmede wou te'ken
lieD geveD dAt ,k de vIllII' voor alijdt begt'er dan hIkt
bet 100 als een zoon d e ah Id bij ZJ]nell vlJder Wil
~h)f8n
Uw eigen ge weten g~ef Ik aan U .&elveD
r.ver 0111 le oordeelan
<l,,~r D IJ Ten derde legt giJ,
dat luik een soon IlJn hovenste verd "plUg met al te
~oed gemeubeleerd
\9. Dat lnat Ik ook aan de PatrWt
iO'Jef die ml)"
meubels goed kent I de laAtste drie
JllTen
mIjne
VfU'nden
broeders
landgenccten, die
IJ DIet kennen Wil Ik l"!lgen
wat g) In
IIIIJn 0 Ilf'm ubele rde
knrner z:ult VI den
Ten
litt> eWRt~ de politiek
ten 2d .. eeb voorzlgtlge poll
LJPk un Sde een geneesd"
politiek voor bloed
ten
4de een pollriek voll:'llnl 1 Petr 9 13 tot J7 En Dog
miJn dr e OU1e meubels wMrmeje
Ik bellonnen beb
miJn vIlderland
ml)
moederlMI en ZUid AfriklllUl
ICO" natIOnal telt
Hopende dllt dO!PatruIt lIIet deu
,~rklanng
mIJn pohtl~k !loed zal vereta.n
beroep
Ik mIJ op 9nend eu , Jand dIe milD p"htl~k keot
Met boogachbng
Uw dw dienaar
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plots ml]n It~eltde
elle die met bp het
oordeelell
tUJ8Chen
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Regter Kot&e beeft een aD&woord g"p"bhceerd
Yelgere-ode
Zich vel kiesbaar ~ &tellen voor
fre81dentacbap
V Ier \'aD de Waterbergscho
moordenaars
zIJn
m.ar deze plaats gebragt
E eo de wageudrlJver
1IOrdt )Jog vl'rplIst
en
Cobeu
be.ft
III I extlJUfltor
onhang
C I sul yoor Portugal
te Protona
i-hj zal eeu
p aebtJg feest DlOgsrlag geven om des KODIDg&
g boortedag
te 'neren
Er
18
yrede
to~ atand gebragt
t'llsscholl
lLnllllO&
eli Moshotte
Men zegt dui :MontslO&
v langt
rlut de Transvaal
bem 1U bescbermlDg
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Na den wed.~nja
,ond er een luncbel)n plaRts n ~en
gro)t~ tent
maal WilS bereId door d~n Iee I t
___
man un bet St Gear,e
Hotel dIe zelpr DIet p ~en
Eene nD bet Kllllp dIl O"ede Hoop Landbouw
0&-1100 groot I\a 1~1 ~lIIten gerekend had Iio s u de zeil
I oo~b
putjla.,
de pr~fneml
g m t mlllllmRcblDel
doekiche eetr,4.1 ~luneneLroomde
H"t II; lukte ech
Ibleen en 1~lfblDdere werd JJ ZAlurdl\g gt'houdeQ op ter den meeliten wat te eten te krijt!
Wllllro" de
de pinta MOIlI8lbank, flin d ..n beer Ja. II Loubaer
pr Jlult.deehnj!'
p\aat8
vO d door d.
V orlltter
lIabl] bel .tatlon
Kbpbeu'111
lIeltlK~1l Er ",as een Majoor Soutbey
l'e bekefe werden eelt pr Ulet lD n
jrroo'e opkomlIt VAn belADgatelle den en 'Ieuwagle
aan de gelukkige I"lllnere ter hand geiitelcJ d ar men
ugen
beeren en dlllllt'1 fil
de olDhg~.nde
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~tst bun uIlmen er op lOU lat.m I<"l'áve~"n
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en Q;k Uit de etl\d Onder de lot&beleo n erkte
de reede genoem.e
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gesdhledde pr nog
~ll op Sif Henry dil Villlera
de "dele Hutton
de een epeclale VRn £i) voor de zd/blDder
door d~ bee
edele J H Hotmeyr Jr de beeren Fllrmer M J Louw
re
VAn der Hljl eD Co vertoond wl}ftrb J de toor
Kapt MwiJon
Ma)oor Sout.hey en \'eracbelde, e van "Itter
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dllt d ~ macblne o~ een aud r VR
de YOlH'nl\llm,te kooph"t1en UIt de etad
Het "'eder
dien aard de to~ornRtI!le
0 eh e 'ID r de Ko aDIe
lOU Jeer heel iewt!l!st Illn
ware er UlAC etn briesje
wae. Men moest een mach I e ht!bbe d e h~t Ilrft8
ol'f"komeD,
dat hot leel aaDjJenulII
IllUkte
Het nIet alleen afSNeed maar ook In !!tr<
ho d til
mUllekkorpa ftn het {H,te regiment 11'118 ook opga- molteh)k
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en aac dil ft d~te IIJde verecb geb"kken bNod te
Ve ,olgellde\.
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I
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De heer T Lollw berhMlde bet door den voorzitter

I
I

J hlUlton
Ha.n8lter»
N 9 0
bilt terrelU (W
A ~
& 00) eerate prISS !en Ijveren
beker
n
w~bo
U4I Mn hl e (Smute
en Koch) tweede pu)e
Ir
be k
d £5
een II veren
e er wJIlIr
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WIlttIer he* ltaAnde dllt al bad '" oods DlRCblOe
M ncJllne. dIe laet belte tOBl k ckdm
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Ebden
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De volgende machlUee
waren
I ngeec:bre Yen
Jobo.ton
Hl\J'v"eter
\\ Andereon &. 00 John
Iton
Hllnee er
de heer P
Rysn
Hornsby
Reaper ~ de be~r Sparke8
Albwn
RIlllpO!r No
3 R M, Rou & 00
AlblO
&lIper
No 4 de
ul'er Alderml\
Oeborne
Reaper
Smuts en Koch
Woods ZelfbIDder VRII der BIJ & 00
Voor den wedstrijd
met Z"I88U WIlren pr zeven
IDschn) VIngen
De rapporwn der 1;IeJord86lallfe lUIdtten
MAAIMACHINES

\\ IJ de Ol dtlrllele~kende
beoordeelMrs
Mng8lteld
door het!COllllté van het Landbouwgenootacbap
rappor
teeren mils dele
dat WIJ de ,olgende v )f macbln81
I(eexllmmeerd
bebhlln
DRm
Johnstoue
Oaboroe
Horn.by
Wood
Albion No 3 en No 4 en nA d.,.
zelye terWl)lllJ
haar werk nmgten
gevolgd te hebben, keun8n
WI] d"n eereten prlJe toe &An Jobnatona
H..neater» No 9 op bet terrein deo tweeden prl)'
II&nOabofn6 .Mllcblue,No
10 op bel terrem den eersten
pn)'
'OOf den bE.eten beetuurder alln deo heer Oloete
die de Hornaby MachIDe
No 6 op liet !.errel
be
.tuurde
en deo tweeden
pn}1 aan den bestUUf
der .. n
de
Wood
MachUle
No
5 (den heer
R A UIl'
Met nel
genoegen
benlen
WIJ de
HorDaby mlchme ook hoog aan, en als er 86n d~rde
P"), toe te bnneD ware geweeat h~dden WIJ hOlm
bepaald MD die maauuachlne
toegeweaen
De mededinging
WM bl)londer
goed veel beter
dan lete ,an dien .flrd) wlI&r Wil tot hIertoe getuIge
vlln waren
Ue taak fan bet toewIJlen
der prlJlen
was eenlg
"lUI moel~ehJk en .I,orena
tot ll~n bealult le komen
moeatën wl)leder
pun~ wllllnn de mllebJne' t:lllmunt
ten tot In l kieme n&jlllln en .ergeh)ken
en daar
,oor merkeD loekenDeD
WIl guen
onle beate aandacht
IIRn de kwee le
,an geachlktheld.
der machmes VOOfde Kol nie In
aanmerkIng
nemendl
eenvoudigheid
duurZlll\mDeld
en of uJ hgt trokken, en '11'1] hIll!Chouwen de macbme
die den eenten pril' erl ..ngde In elk dner opzlgten
de beate
Het etuk gelilalde
,oor de proelnemmg
gekohn
WAl "eli ordentehlk
atuk Du Tolt I koren bet moelJ&hjlrate IfTUn om te oog.un
I e grond zelf wae
IetwAl ktwtenll
maar o,er bet geheel nog 1\1 gehJk
Al de omatandJghe-den
10 ,erband
met den wedatn]d
.. ren lOOdanJg du II) al d, maéhilu.
op deD beslen
proef ltelde
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III met den j'lngt!Le naft r-vorlo!!" reeds 0 m neché
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betJIaltl
b"bbóll ook ;veer mede dOl'D r oll{etft Il J {=<JIl k
ring Mn dil bal d I
::! Hoe geallll\U met hen w er mo deo vol gr ol
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ZI}
!doch als het tol ootl il ~omt dan bet
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\ Ik lOU kunnen
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kunnen ·.elkMeubelstuk met bet volste verkt zijride .van door-en-door Droog hout. Zij
Assortiment .Geslepen en ander Glaswerk
Blikkt:::1 Goederen, Hang- en Taf~llampen
.....,",t>r·..raren van de beste kwaliteit.
IJzeren Brandr Sloten.
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herinneren dat de gewoonte van hun
hun in staat stelt hunne Klanten voor
Het voordeel hiervan is duidelijk,
te worden gevoegd om slechte Schulden te
igd den Voorraad te komen bezigtigen en

aken.
ben ook te Knop, een Speciaal Assortiment
";' .. ~.l.H"'1 gemaakt.
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