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WIJ nemen de vriJh.eid het Publiek mee ire deeJe.Il dat wij onllen Winkel popeDd
hebben met .n !.:rooter.. vooraad ,..11 groote versoheldenheid van Boerderij-

beDOodlgdheden. Hllitraad, IJsenva.reu, Zuivel Werlrtllige,n, Beiniog-litandaarda,
Draad. Draad-net en ~w8laterialeD, ena. . .

ZULLBN verkocht wwden te J?e heer BLACK'no OD~ bezigheid W!II~' jamn bil de .tnua R. Il_ Roq • Co
. SIR LoWBY'S PUcSTATII .en hij ~~D~ ten volle" verelIChtelI voor de 00ere1l. Bet pu.bhek kan vertrouwen op

.' het be.te ntfkel. tt'gG de )aa~t mogelijke prijzen. Tot een .•poodige ~lIichtiging600 HAMELS. '.~woNt~itgellGOd,gd .. ; Let OP' het '~cUea. ' \

PAULD.CLUVER,· . ·,."PH f..t.G~I!<" c:o.,
PLJ:I::aJ:'£N DARLIIfG..snA1'i'l'f, KAA1'!3TAD."'::: ,-_,-:Zt.."

PUBLIEKE VERKOOPING OM u te verzekeren dat u het echte artikel krijgt, schrijft of ver-
_ TE _ voeg u aan ons adres, en vraag naar een van ome boekjes lf All

about Dunlop Tyres." Postvrij. '

T -CTLE AG-:a: De vunlop LnchtbandtD. !aatscbappii, Za' A. Beperkt,vAN DE PACHTING VAN BBT II

DE ~ ~D;· .. ~IItIiIiII~1Itk
van om, ter p.... MUJb

vtJl'IICl.heplJl,f DUI' de maria iD:!~~=~Wol, Stru18veeren Vullen.
Vertrouwbare xabei, lDlWltt..,.'
Liberale xaa ..ADI Alle .. " ......
wenttJD.

Spo •••• V ..n.................. :
Engelsche en Amer1kaanlobe .;. - _ ,. _
. . - Contrao1ien 1IrOl";'VUld1C u1tge-voerd.

rO~8pODdentie in HollaDcbah· ea .BMNlOb. ~
1\;II1kiel~: De St.udaard Baak. van Zald-AfrilA.
1'." Bas 646. TeJegnfi.m A.drel: aBOOD, Ka&~

ROSSRT CROOK •• ~. ~
Hoek van Waterkant en ~ UAPSTAD. 1--
DEEL No. 71.--t,834t.l

fIt& JL
PUBLIEKE VEaXOOPI~'(J H.&~~.

DE \'lldergeteekende, behoorlijk daartoe gelast ~oor .de~ heer jOB.A~NBS Op Vrijdag, 24 Nov.,
FH'.I>r:Kll·K KuTZ~ van de plaats JackalsvalJel. DIStrict Clanwllbam, 's morg'eDS te 10 uur,

zal op

WOENSDAG, 13 DECEMBER, 1899,
's DJ.oriten. OD'1 10 uur,

OP DE PLAATS
Stellenbosch, 17 Nov. 1890.

JAC K A L S.V ALL E I,
iiir Dienu zijn geld bewaard

neeft.
EEN KANS DIE MAAR ZEL.

DEN VOOR KOMT.

10 Stukvaten (5 en 61eggers groot)
2 Wijn Persen
1 Drui ven Molen
2 Most Afkoelers
1 IJs Machine
2 Brandewijn Ketels'
1 Wijn Pomp met gutta peroha

pij~n
1Wijn Filter
1 Mol Wagen
1Buggy

500 Dozijn Bottels.
Al de bovengemelde artikelen zijn

in goede conditie en te koop te~ll
zeer billijke prijzen om ze zoo
spoedig mogelijk uit den weg te
ruimen.

Sjf"Haast a lld81'S lljl giJ le lut.
Men vervoege zich bij

L. M4LZER,
Tegenover de

Paarlsche Wijn en B. H.
Maatschappij, Paarl.

in het District van Clanwilliam, gelegen omtrent 3 uur
van het Dorp van Clanwilliam,

PU'BLJ:E~ VERK.OOPEN.
1. Ot' volgende Levende Have:

~OO Y ctte slacht schapen,
~IIO Aanteel merino schapen, ooien en lammen,
H Slacht en trek ossen,
:21) Aanteel beesten, koeien en kalveren,
I Friesland Bul,
.~ Gedresseerde ruin-paarden,
;) Gedresseerde Ezels,
·1 Goed geteelde merino rammen,

lOpen kar op veeren,
1 Schommelkar,
J Dubbele-voor Ramson ploegen,
1 Swedische-ploeg No. 5,
1 Kruiwagen,
1 Bok-wagen,
1 Paarden-wagen met tent,
1 Span tuigen, zwingels, compleet,
1 Span jukken, stroppen, enz., compleet,

Graven, pikken, ena., enz.
III. De volgende gronden gelegen in het District van Vanrhynsdorp,

namelijk :-
J. Zekere r rT aanteel in de plaats" Áan de Olipkant' s Rivier," groot
van grond in het geheel 14,011 Morgen en 563 vierkante roeden.

2. Zekere ,h Aandeel in de plaats .. Karrooolakie;" groo~ van
grond in het geheel 3,53 L .\I >r53n. en t5 vierkanse roelen .

;3. Zekere Th aandeel in de plaats te KanaqUfUbcrg," groot van grond
in het geheel 3,000 morgen.

,k Zekere Th aandeel in de plaats "Klipheuvel " groot van grond
In het geheel 0,957 morgen en 398 vierkante Naden.

.j. Zekere rh aandeel in de plaats "Kalikama" alias "Samllam,"
groot van grond in het geheel 17,69·1, morgen en 508 vierkante roeden.

-._--_.~--_.-------

ToJbek t~ Klein Berg Riller Brug
(vroeger te Halfmans Hof).

OE ondergeteekende zal ter pu-
blieko verkoop ing aanbieden de

jaarlijkscho pachting van het boven-
genoemde tolhek, op den 15den
December, 1l:j\)9, te 10 uur voor-
middags voor het raadakantoor to
Tulbagh.

Verder zullen worden aangeboden per publieke opveiling op de
gezegde plaats Jackalsvallei na verloop van de bovenstaande vendutie,
Je volgende levende en losse have behoorende aan den heer MARTHINUS
JOH \:\:iES KOTZE,namelijk ;-

200 Slacht Bokken,
7 Slacht ossen,
4 Slacht koeien,
1 Hengst,
2 Jonge twee-jaar-oud paarden aangeteeld door den heer

GIDEON'VAN ZIJL van Droogerivior,
jaar-oud hengst veulou,
Nieuwe open kar,
Paar nieuwe achter tuigen,

2 Jaar-oud hongstpaardon.

Eli wat IlOg verdor zal worden voorgebracht.
Verliest, dan deze kans niet en zeqi hel voort;

Op last,

C. ADAM~,
Secretaris.

Tulbagh Afdeelir.gsl·aadkantoor,
14 Nov., 1999.

EEIE UITlUIlEUr -Uls
Vergeel Dak III.t d•• klO.dll, "EIUIl, ... '''ft DECEIBEI, 1111.

P • .ALBS. BRAND, Af.lager.
TOOR

Personen die Grond wen-
schen te koopen.

nE Ondergoteekende van wege
II ziekelijke omstandigheden biedt
zijn 20 Prachtige ERY.l£N uit de
hand te koop, tegen r.eer billijke
. voorwaarden. De gronden bevatten
een woonhuis met stallen en wagen-
huis en zijn beplant met veertien
duizend Wijnstokken, vijf honderd
Vruchten en vier honderd Eiken-
bocmen. Er is DOg bewerkte grond
'foor 6000 stokken. De gronden
zijn goed toegemaakt.

Termon zeer billijk. Doe aan-

D lo, volgende Goederen zullen verkocht worden, voor rekening van de zoek bij den ondergeteekcnde
herren Rorx & Co., op bovengenoemde plaats, op I JAN. H. VISSER,

Groytoo, Caledon .
WOENSDAG, 13 December, 1899J Tweede·klas Publieke School

Riebeek West.

l'ianl\ illium, :1November, 1899.

GROOTE PUBLIEKE VERKOOPING
-TE-

ROOIBERG
EEN eUR RIJDENS VAN KENHARDT.

TE 9 UUR.

]" IIal S"hl'apers, bijna nieuw,2U Schotsche Kuren, tlo, 4 Bok
lïa~e:>, d", I Kap,l{ar, do, 1 Prachtige Reis Wagen (Travellors llome),
il,,', li,' I 'IJ' toegekend op de Tt!ntooDstelling gehouden ~n de Paa~l
:n \"", 2 Kranen (Cranes), geschikt voor twee toonen ~ewICht, 1 111'111
tDOOrw,.!, met Iii Trokken en Toebehoorseien Il Bell Tenten 1
)(~,.I;:lil',n \\' ater Tank

.\ 1."~[EDE: Een groot hoeveelheid Graven, rikken, Staal booren,
ital:" r, l\ ,evOetCIl cn Y zer, ~ Blaas Balgen, 1 Slijpsl een, 1 f;chrot'f, 4
:\am "f'id, n ('Il ~mids Gereedschap, een memgte Planken, Balken en
ll~k I'la "n, Klaargemaakte Deuren en Schuif Hamen, PlOE.'gen, enz.

l'IIJIP 1·::S-.-2 Bakkies en 2 Force Pompen. ,
1'[.jPE\.-5IJ() Voet ~ duim Pijpen.

Winkel Goederen,
ZeiCl," Ko!l;e, SlIihr. Hijst, Meel, Gestampte Mielies, Koorn, Zout" en
""Ol~1 za"k,'n Zaad Haver, Klaargemaakte Kleederen, en een menigte
ander,· (;Ot·de:-.m, te 'Veel om te melden.

. Een lot Gelll~bok RicIlJen, Tuigen, IIalter~, Zwingels, Kctings,
.1 kken lil St ropl'l'n, el'nigA Vaten I 'ement, Kisten Dynamite, Doppies,
I.flnl, Kr i,d, en wat vL'~der aa!lgebulen za] worden op den dag der
\"(':ko('!J:ng-.

BENOODIGD
HENE Onderwijzeres als Derde

Assistente. Moet.in bezit rJjn
van Derde-klas Onderwijzeres Cer-
tificaat en kennis hebben van Hol-
landsch fOn Kind~rgarten. Wark-
zaamheden te beginnen met aanvang
van volgend kwartaal. Salaris £84
per jaar. Applicaties m~ afschriften
van Certifbaten en getuigschriften
van goe'l gedrag en lidmaatschap
eener Proterst.antsche Kerk, zullen
dool' den ondergeteckend, worden
worden ontvangen to~ 1511ec. aanftt.

G. J. HUGO,
Hon. Secretaris.

Levende Have.
]~ , Eer"Lc-klas Slooht en Trek O:!scn, ;Jf) Muil Elleis, mak geleerd,

l RIJ l'!! !'rek Paarden, 1 Lot Schapen en Bokkoo. :

Rooiberg, Kenbardt. Afs••

r·,R. NOLAN~'Tanddokteris
" V8'1'huied naar Si'BilD

S'tllU.'.P, (tegenotver het
Grand Hotel. Uren 9-5.

1#

Riebeek W 3!!t,
15 Nov. 1890._li T

"

__ ~ HOFMEYR TE-HUIS,
lAAPSGUR .iJOU¥BftBEUBTS I, . Rheede Straat, Kaapstad.

SPOORWEGEN.

,

A8>6MemeJI.£ Wet, 18~~.
VER1U~

LEDEN vAiN
... .a ••~.....~_BKTE BESTUUR.

'MBelilnes te Koop.
AAN BOEREN EN ANDEREN.
DE heeren GEnROEDERSKING bemerkt hebbende dat andere takken

van hun bezigheid te veel van hun tijd vorderen, bieden te koop aan:
3 Stel Clayton & Shuttleworth Dorsch en Kneus 'Machines met

Drijvers van 8 pasrdenkrecbten in eersteklasse orde, zijnde van het
laatste model en speciaal gemaakt op onze bestelling om te voldoen aan
de vereischten van Zuid.Afrika, en eerst onlangs ingevoerd. Deze
Machines zijn eerste-klas Kafmachines.

EV~NBBNS :
5 Stel Clayton & Shuttleworth Dorachmachines met Drijver wui

8 paardekracht in goede werkendo orde. !,

Machines gewaarborgd in eerste-klas orde. Voor prijzen en voor
waarden doe men aanzoek bij ;

GEBilaEDERS KING,
Durbanville en MalD1e.bury.

wo ..-
bebOOlJlJk gek.alifioee~e

Brandziekte Wc1t

WAARDEERINGS LIJST.

DnIM KENNISGEVING geschiedt hif-tl-
door dat een Waardeerings Lijflt

v:an de volgende Eigendommen i~
deze afdeeliog nu ter inzage ligt teh
Kantore van den Raad voor dh
inspectie vau' eigenaarit,

huurders en dat de Raad een
ter beslissing van objecties
gemelde waardeering zal nouaen
de Hofzaal te Fraserburg, op V
15 December, J 899, te io
voormiddags.

Eigendommen :-
Rietfontein wijk No. Li
Erven Nos. I!), 22, (21 L Kérk
en 23) (3t en 33) 24, 58: Eigen-:
en 59. J dommen.
Wijk No. 4.

Klipsijfer, Leeu w Riet.
A. J. BOTES,

Secretaris,
Afdeelingsraad-Kantool', ,

Fraserburg,
11 Nov. 189!).

Buitenbanden, Buizen, Luchtpompen,
Rcparatie-benoodigdheden,

Rubber nand, enz. enz.

"-60-,. Strand Straat,
KAAPSTA:::>.,

Nederlandscbe Znid - Afrikaansche,
SPOORWEGMAATSCHAPPIJ.

De korste en Goedkoopate Ro\lte voor Reizigers
Goederen van .de Zee naar Pretoria, Johannesburg
~dere plaatsen in de Transvaal ta Via.

LOU'BENOG MARQUES.
Van Lourenco :)[arquCII naar Pretoria 349 mijlen, naar Johannesburg

31).1. mijlen

Van Durban naar Pretoria 511 mijle'O, naar Johannesburg .rsa mijten.
Van Kaapstad naar Pretoria 1041 mijhm, naar Johann.vburg 1012

mijlen.

VRACHTPRIJZEN REIZ:GERS.
Van Lourenco }[a.rquea n&ar Pretoria £4 78. 6d. en £3. 9.
" " "Jahannuburg £4 198. en £3 188.
" Durban " Pretoria. £6 ês. en £4 12s.
"" " Johannesb1llg £6 lOs. en £4 68. 6d.
" Kaapsta4 "Pretoria £11 18s. 9d. en £8 5s. 6d.
"" " Johannesburg £11 l1s. 9a..en £7 19s. 6d.
Inliohtin~en 'V"lTkrijgbaar aan het II02fdburea~J':ostbu8 383 tie ~

toria (Z: A. Republiek) ea bij de Directie Heerengradht 270 te Amster-
dam (Bdland).

en
en

Malmesbury-Grey's Pas SPOOl~
wég. '

TENDERS worden
voor den bouw van

reesburg-Eendekuil (terminus)
tie van de bovengenoemde lij~ ..
Voor bijsonderheden zie men ~e
" Gouvernements G-azette u van den
13den Ootober en volgende num-
mers, en eveneens het nummer van
dit blad van Zaternag, 14 October,
1009.

DE DIRBCTIE.

A. P. OLIVBIR.

JOHN BROWN, "
Hoofdingenieur.

Kantoor Ya" den Hoofdjnllenl.ur.
Kaapmd. 12 October, 1899.

lupscbe ~UJernemeDtsSpoOl'legen,
DWARSLIGGERS.

TENDERS worden gevraagd en
J zullen worden ont vangen aan

het kantoor van den controleur en
auditeur generaal, Grave Straat,
Kaapstad, tot 12 uur 's middags
van den 2den van de volgende
maand, voor d'l levering van 65,990
spoorweg dwarsliggers. .'".

Afschrift "an de specificatie en
alle bij:tonderheden kUDnen ver-
kregen worden aan dit kantoor.

JOHN BROWN,
Hoofdingenieur.

Kantoor van den hoofdingenieur,
Kaapstad,

11 November, 1899.

------------------
WIJ zijn ook ééne der firmas die alhoewel bij ODS aangedrongen werd

om OOR-LQGWAGENS te maken, volstandig hebben GE-
WEIGERD en knnnen dns On~e klienten bel"ichten dat wij daardoor een
grooten voorraad EXTRA .DROOG HOUT voorhanden hebben ge-
schikt voor wagens -en karren, die wij bereid zijn mt't den m6<'sten spoed
en te~ billijke prij~en te vervaardigen.

~ Geen UORJ.JOGS-GE·ZINDEN behoeven zich aan te melden
HAVENGA en DlGKSON.

Vrede Rijtuig Fabrikanten.
Paarl, 6 Nov., lS9!).

".... TIJD IS GELDr GEVRAAGD.
EN Gecertifioeerde OndBrw1J-E zeres om onderwijs' te gevEfD

aan acht Kinderen. op een. boere1il.-
plaats (door Gouvernement Onder-
steund). Salaris £50 per jaar, mét
vrije inwoning. Hollaodsch on
Muziek. een vereisehte. Post drie
malen per week. Werkzaamheden
te beginnen na Deeember-vacant,ie.
Aanzoeken met getuigschriften in
te zenden niet later dan den 15MO
December lk99, aan den onde~·
teeleende. '

& COMPAGNIE ,
Direkte. ln._voerders,

MARKT PLEIN, PAARL
W ENSCIIEN .het publiek in het algemeen bekend te maken dat
. hunne Ml~u'1lll'e StooDlzae!lt Molens te
Lady Grey D~g" Station in volle werking zijn, zoodat alle orders~roor

zagen en schaven van hout met spoed kunDeD worden uitgeToer([
N.B.-Een groote voorraad van Bou.-ma~n zooa1s Boodeoen Witte

Deelen, Vloer-, Plafond- en Amerikaansche Planken, Dalrijset
Cement, eu, enz.,altijd voorhanden. - .

lOLL

IJzerkoppen.
Victoria West:'

P. A. GOOSEN.
Á. B. de VillierB ~ CU., ÁfBlagtJTB.

Paarl, 21 Nov. 1899.
_ P.S. - Geen aangebrachte .

Paarden zullen verkocht worden.

Onderwijzeres ,Jlenoodigd.

APPLICATIES (vergezeld van
getuigschriften) voor de be-

trekking. van onderwijeres van de
Boeren School te Wildepaarde Kloof
gelegen omtrent een uur van Ashton
Statie, zullen door den oudergetee- .
kende ontvangen worden tot den
20sten Decemberaanat. Vereisehtea
Hbllatldsoh en Engelseh Muziek en
Handwerk,. Lidmaatschap van een
Prol.estantache ~.erk. Salaris £40
per jaar mat vrij logies.

Werkzaamheden te beginnen met
het kwnrtaal in Jahuan 1900.

F. J. LE ROEX,
Secretaris.

Wildepaarde Kloof,
P.O. Klaasvoogds River.

"ANGBZIEN de b~trekking
..._'1. van Koster vacant is. 100 ,

, zullen 8aD~ken om de vaka~ure
aan te vullen, in~ewacht worden
door dén Voorzitter der Ned. Gar •
Kerk te Paarl tot op den 18ten .
December, e.k. .'

De Koster zal tevens toesiclit
hebben te houden over het Kerk-
hof. .

Salaris £120 per annum.
Verdere ioformatien te verkrijgen

bij den Heer Bteph. J. van der
Spuy, Kerkplein, Zuider PaarL

.DEZE Koet-Inrichting. door den

. ~eraad der Ned. Geref. Ge-
meente, Kaapetad, retlcl.lt, eD onder
toesicht van ct.1l Heer en Mev. DU
PL~I8.; i.reeds geopend.
A.uisoek Olll opname bn gedaan wordeD

lj den heer C. F. Theron, Scriba del
Kerkenada.
Voor behoeftifl'8n (waarvan bewijlllJlOl$

'WOrden 'l!8leverd door den pJaateelijkea
Leeraar) it de prijs Ilechta .£20 p.a., allee
inj.lNloten. Meer gesoedet1 bet·.
£40 p.a.
Het ..Te Huia " biedt dUI un NIle

lICboooe~nheid voor OIl<l.ni di..hatIGe
roneD oUr de Kaapstad ter echoolleDdeu,
en begeeren dat zij ooder goed ehrifteljjk
opsicht zullen staan.
. Voor veroere. bjjl0~d('rhedell VfT1'Oeg8
men zich bil· den aa- J.d. pte.ia, lLheede
Straat, of b j denoo:l ..rge&eetend ••
• O. J. P. I'HEBON,

8criba decJKerlteraad.
Bureaa Sa-&.

KaaPatad. Juni, 1899.

Hoe 111U'1IIr Le er?
BOUD ..... ge111Cdbekl, 41& il '-*- dia.

dV. kuilt doq .... PeCh!. te kom __ d.
Ilaar;' maar _ aI_ ..id \al

Wt._,IAP'. Extract; ... IJC* rid. Je. 14

HEYNES, MATHEW & C()••
A~71'UIOats. E.A..APSTAD.

VERLOREN
(/) P den 23!ten October l.I. va n

Klapmuts kraal weggeloopen
1 Licht bruine merrie, met scheeve
kol, met een of twee witte achter
pooten, is wf'ggeloopen in de richt.-
ing van Drakenstein. Heeren
schutmeesters en anderen, bij wien
zij moeht aankomen gelieve kennis
te geveil am de Ondergeteekende.

A. B. DE VILLIERS & Co.
-~_._--,---------

VERLOREN

OP den l4den dezer twee Ezels,
>. jaar oud, heide merries;

staart en manen kort geknipt een
bruine en een '·zwarte. Laatst ge-
zien in de nabijheid van Wa.terval
Tulbagh.

Bij 'Wien de Ezels aangekomen
zijn gt'lieve kennis te gen n aan.

J. E. WIEHAHN,
Cetes.

EElIl__ IluI'""P, t....:_-.. '\"
, CIOCr dit W ld. o_. je DOg ....... .,.. .. ~

I.ij Whealen Capflla.rlne~ ....
t..Ie1f ........... la -Laai ......
.... - Apotea JRn'Ba, "KnaR~a..w. ..~



Koloniale Weeskamer & Trustmaatschappij.
---- ---------

-VAN-

Kleine Groente of Zuivel
Gelegen op de Kaapsehe VhI.kte, on~veer twee mijlen
van het Wynberg Spoorweg. Statie, aan den Ottery Weg,
~renzende .aan de Ei~ndommen ran de heeren

Haekeuberg. V. Thiele en J. Lindhorst.
- - -----

OP DONDERDAG, 23 NOVEMBER, 1899,
lULLEN WORDEN VERKOCHT OP DE PLAATS

38 KLEI~E PLAAT8EN, ieder ongeveer 2 akers groot, gelegen als
bovenstaand.

'l'en gtwolge van de groote vraag naar ei~endom Tan deze soort en
om de koopers tA geripven is besloten geworden het eigendom te ver-
deelen in op ;38 p-rceelen.

De weelderige wijle waarop
op alle tijden van het jaar toont
brengen.

Zuivel bereiding zou eveneens aan iederen ,eigenaar van gew0I_J.en
ondernemingsgeest bewijzen een bron va.n groote verdiensten te zlJn.
De manier waarop bossehen opgegroeid zijn en plaatsen in het leven
zijn geroepen tooru-u wat gedaan kan worden door vlijt en volbarding.

Het is onnoodig eenige aanbeveling van het bovengenoemde
kostbare eigendom toe te voegen aan de verklaring dat de plaats zeer
centraal J!'elegpn is, en, van natuur vocbtig, niet wordt beeocht door die
verschrikkelijke drooute die h ..t boerderij werk in sommige deelen zulk
een zroote speculatie maakt. Zij die weten hoeveel er gemaakt kan
worden van plaar-en waar het h..ele jaar door groenten gl'Oodien, zullen
instaat ziju ow te waardeeren hoe kostbaar deze eigendommen voor dat
doel zijc. ,

Op sornmi z» v m d.., percecle n bevinden zich de Kewone plaats en
buitengebov wen.

Voor verdere hij zonder he len doe aanzoek bij den ondergeteekende .

DE VE.a.KOOPING BEGINT TE 11 UUR V.M.

Schalkwijk, ft11

Reeds erlteod
Per Eerw B. Pienaar :

J. H: v.H ....
P. J. B.
Mej.I'. ..
J. C. I. W ....
J. G ....

ftD Araafontein
Pflt'801!len Wler namen

lijst YaD Afdee-
opgemaakt onder
No. 20 U194, qn
stemmen.

groenten groeien in deze buurt FONJlS VOOR TRANSVAAL EN VBU.
wat de grond in staat is voort te STAAT GEWONUEN, WEDUWEN EN

WEEZEN.

G. W. tlTEYTLER, Executeur Testamentair.

Koloniale W.'eskamer Gebouwen,
~larktplelD ~, Kaapstad,

9 November, 1899.

J Hofmeyr & loon Afs/a~ers
B. LANGRTJr".E

- VAN
VEI~ -0

MUILEN en PAARDEN
Op WOENSDAG, 1899,29 NOVEMBER,

Te 1030 V.:rD ..

OP DE GROOTE PARADE, TE KAAPSTAD,

(
" EBROEDER:--; IlALL zullen verkoopen per puhlieke veiling 100
J van hun beroemde Missouri Mullen.
! Dezil muilen »ijn nu 1.00 wel beken-I als g'oed gt'JI't'sseerd om kl

werken en als volkomen ~t's('bikt voor de vcreischten van deze Kolonie
dat bet onnoorlig is op dr-ze f.·iten den nadruk te legl!en.

Terzelfd- r tijd zullen worden verkocht: Verscheidene goed ge-
dresseerde Hij- en 'I'rek Paard ..n en goed geteel dH Teel Merries.

De boveustaand- dieren zijn nu te bezichtigen aan de stallen

GEBR. HALL, Langemarkt straat, Kaapstad.

J. J. HOFMEYR & Zoon, Afslagers.

WALTER A. WOOD'S

Snjjmachine Maatschappij.
[JE LAATSTr, MODELLEN VAN Zl'LFBINOEhS, SNIJDERS ENZ,

Maaier. altijd in 'Voorraad.
De nieuwe kogelassen verminderen de trekkracht voor alle

machines met een vierde.
Arzon er/i'-ke 'he/en van alle machines altijd voorhanden

:Maai- en

s.... M..nIU.. BInde .. Dr....d
La.ndrolle ... :lDe"drie St..len Oyl1nde .

Buft'alo Queen Cultlv ..to .

.. kuil In III. s.. rt•• , S.ljder ..... SIIJperl, SIIJder-olll In glUen blIkjil, In 4/8glll ••

W. PORT ER, 63a, Brecstl'aat, Ka;lp~tad.

Bc IR W AARuE ONMO J£LlJK.
GEL:JKé. WAAnDE OI'lWAARSCHIJI~LIJ,\.
Kt uzr, SNIT' N AFWERKINli 0 OVtR r~\, FFr.N,

Mooi.te A..'\lWrtim·.ut va n H66Ten, Jongelnl's en J"U.'''Ud '!<;e,·.tekl"88··Kle..ding, \'an
iedere 8OOrt, 'OJr Zomer<lracht; Flan ..lIen l'altkeu, l1,·"dtlu. CbOJL"n, KOllBtlnenz.

T(~T EEN BEZOEK UITGEN1.JODIGD.

LET OP ONS EENIG ADRES:

Langemarkt-straat en Kerkl'\lein. Kaapstad

WU lordelI '10 de Stld 811 op bet Laad nIet verfag'uloordlgd door Reizi~ers.

Westelijke Provincie Land_Hlgenootschap.

MAYN ARD NASH, Secretaris.
St. George's Straat 44,

Kaapst.a.d, P.K. Bus 573.

2867 12 •

li 0 0
2 li 0
2 0 0
1 0 0
1 1 0

£2876 Hi 4

C. P. SCHULTZ,
Tb_mer.

22 Nov., 18(l!1.
fi'EN Ouderwi~lI8r en As6istente
f1.J aan de Publieke SChool ( lt.III)
te lIoet~baai, diJt. Malmesbury.

SaJariaeen respectievelijk £120 en
£60 per jaar.

W E'nschelijk dat Ouderwij~r
Godsdienst kan waarnemen Zondags
Applicaties moeten vt'rgell8ld wezen
met geoertificeerde afsohriften van
bekwaamheid en goed sed '3lijk ge-
drag. Diensten te beginnen na
Kerst. vacantie. Alle bijzonderheden
verkrijgbaar bij den heer

A. E. ANDERSON,
Hon. Secretaris,

Bde Klasse Pub. School.
Hoetjes Baai,

Saldanha Baai.

. 'u hlieke V «rkoopiug
VAN

.Eer.'teklaa

Melk Koeien .....
.. Jonge Ossen enz

....,.Mru~.~_"""t
II lf"=Oe't"X (~.ii =:...~ ""'prc»clllll.WlieGWI_1, .• sIt

ktGII) ',' • r<... ti:áDeUtI..e 'tUl daL ~aa.1ebl1e4
P ALBI, BUlfa. .a).sLAGJlB, in ..a;. >lamaH.

...!!.=-~:'=<JI'= SHU, ~ .;- dl. 'tUl koI__ dGat
--- ..... CJ( J &oW), . OBOBL •• .,ab.

I. II. 1lA1U1 •• OD. 4,f'IIL4UBa1.. nu 'Naal bIDt bet .
•lIlf-~at~ .. 10.... IOb";__O-Il_8lD cl.Diab~lbelLd(LA SWbIIJ) '--. . --_ .
IS ,,'-KJapa.tatatte, lI)1urda a a: W' ~ ri'rier ~JPJuta..... > .'. ollderltel&' ~ ha· de beClIMIlU

JJ 'lB.BON, "'SLAG.a ----1.. 4. EItooIlri
SI t(oy-Ir.-ertYier .POCr.~ ._.. ~t -. .

ba.., b08Ideri~ (II d. To4t ••• ) door den IpOOrwec bIJ VflOftirhrllllP
GBO E BOULTOM, U8LAGJI. te DelDeD. Due bl'lll' ta OIIl.... r

• Dec-PrlM.4lb.n. de plMt_ S.mlr(batelll. ft WD l!lid.u 'nU UliCOlln.
SpriagfoDleIa, _ .... .".... ........ h ...... l1· __ ~ ....... d- lR Da~lh.id
MIeD (wip.-. II J de .weC) : . . VVIL .. vlDlIIaD._ ..

. , Notti~ ... In 't

II AltXTPRUZEN. pendhle, te~ welten 'tUl._ ..._._.;..._ t_ He&
aantal Brit.eohe troepen ... ~rt .. ou
iliet bekend. Behah'e cle 3.000 ~dleftD
Co18lUlO ptrotbll wareD u., de ......
echoteD der BeereD, h.. ft meb dur ......
St.erId.npD gebepn elie .. a d~l 'DiQuak~
ten ftIl d. troepen ell. 0D1aDJ.. Tall Ba-
geland lija plromeu .: Al ell. ~n die
DUl' Natal EVn gesondea avn~ niet
te &doourt, want Plete,..ri~burr en
Durban zIJD ook in ee~ I_t'..-an "rd.
digtng geeteld. '

De militaire o".held pabliceerde Dlnao
dapliddag goeclguutiglijk linformatle
omtrent Ladysmith, Klmberllly,. en&. TOOI'

100ft!' bekend. Dle "an :Mat~kiDg loopt
tot op 1 No"ember. EeD ander bericht
drepnde den datum 6 November, meldt
dat 'het water .daar op wu·en dat men

DE ZUID-J\ FRl KAAN YOOrDéllleDl wal patteD te grnen.
Kaar het il opm.rkelUk dat iD de om·

oieele mecledeeling nieta gezegd werd YaIl

De AM .n Oranjeri"ler ItapOD. De
JlidlGntll N~WI legt dat lord MBTBUBM~

DONDERDAG, 2.1 NOVE)lB~R, 1899. be"lhebber te Oranjerivier, I)insdag, 14
deMr, met lijn. kolonne wae opgetrok-
ken, doch dat men eedert Di•. vaD hem.
had Ternomen. Een ander :geruoht in'
Kaapstad le, dat hij, eerst Dt;udar, den
24áen, il opgetrokken. OftictBel il ni.te
'tUl -Vne bewegiDgeD bek:e~ geIteid.
.n Britlohe macht la wedu te Nauw-
poort gep1aatet ••

!!!!!!~~

ALL_RL_'.

KUP8'l'AD....
A.brik_
Gaa_ •••
ZavlimoeDu
l*Jaaia

• H.oendeo.
leDdea80_... ...
AardappeIeu ...
Groeu. erwteD
Gauea
KUkoeaen
Na&rtjee
Li_
Kool ...a.....hooi

IfBI7W1I II.4UT.
22 N~_ber 1891.
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ER il weinig informatie omtreDt ,."ech-
ten. en alles wat op .bilt ooriOilRerrein
gebeurt; doch intuaeohen wordt de
dacht van het publiek ID Kaapetad druk
bezig gehouden met andere belangrijké
zaken die in direkte Yerbintenla lItftan
met den oorlog, zooall het gepubliceerde
onderhoud van den heer J.un:s MOL-
TBNO L.W.V. met Bir ALFRBD MILlfaR
den ~nverneur, de arul~x.atie ..ua Rolo-
niaal grondgebied dool' de Republieken
en het betalen van COmpeD8$tie.

In onse vorille uitgave hebben WV h41t
onderhoud dat ue heer JA__ MOLTBBQ
met den gou vemeur had op 4 October
gepubliceerd IOnder commen'rlar. H~n
pnbllceeren wij een verklaring ftD sir
ALFRED MILNER, WlW'in hIJ in alge-
meene bewoording te kennen geeft dat het
rapport mialeidend is, "Niet alleen worden
nitdrukkingen bem toegeechreven die
hij niet gebruikt heeft, maal- de ~heel.
Inhoud van zijne aanmerkingen la ftjh .. 1
verdraaid." Deze verklaring werd giete-
ren in de Kaaplta·lacbe: nieuwBbladea
gepubliceerd en daarom' ..lijD wij .iDl_t
heden ook het antwoord van den)a,er
1(0LTBlfO te geven. HIJ toont (laD dat
de verklaring van iiir ALFRBD iD.aeer
algemeene bEowoording la gelte14, dat
geen definitievO! uitdrukkwg wordt ont-
kend of verbeterd, dat hij het onderbOud
nederachreef toen het nog venoh iD &un
geheugen W&II ingebrand, en dat hij blijft
bij zijn v8l'l1ag van wat er bij die pie-
genheid gesegd werd.

De South African New8 nu giBteren
leide naar aanleiding VIU1 den brillf V1IJl

sir ALFRED: "Het punt van 't hoarstAt
belang in de mededeeling van d~ beer
MOLTBNO aan zijn broeder (in LoDd.n)
.vas, dat Bir ALFRBD Ipuk 1'8n 'bet bre-
ken van de macht van het Afrikaander-
dom'. Aan de zIJde van dit punt il de re.t
onbeduijeDd. De tegenwoordlee mede-
dealing 1'8n den Hoopn Oomll1Ï8laril
maakt geen meldlng van dit pant." Ook
de Daily Chronicu "oelde dad.llJk dat
deze opaomming van Ilr ALFRBD "an
aet grootat. b!!laug WBl: "Wel mijnheer
KOLTBl!0' bet is natteloOI, ik ben ,e.
determineerd om cle macht 'nn h.t Afri.
kaanderdoll£ te breken."

De LondeDIChe Ti".., drukte het doel
no. den oorlog in d.1I bewoording ult:
''to ~nlah for ever the phantom of an
A.fricander natiOD." (Om Toor altOd het
idée van een AfrikaaDder natte aij te
wia8chen).
Wij komen nu tot het betaleD van oom-

penRtie "oor ".rlililn door koloaiaten
geleden in verband met d.D oorlog. In GAIU.ICIi: d •• GIM,.•

nl di 0....... eeDlIdie yoor bewing vand.
een vorig i el ngsartikel h.bben WIJ der kOIdea ... deu boaw no eeu
de 'tT8&g geateld: dOOI' wie lal dl. oom- _ lObade......,oediai en voor aod. rt! .

peD.. tt. betaald worden? De proklama.. ~. .
tie van iiir ALFUD MILlfBB ._ dU '"" fie kIIIPr beweerde dat in Februan 1898.

..... .... ,.,..eenlerMkenm gload DUll g.t..o" .... dIIIIf
die weipren gekommandeerd t. wordeD IIU! h.a rkoebL; dat Itl~r ~I_"
"niet zullen millen een Tolle enente. eobeid ur ta bou"eD tu_ben ['JO e~ ,
IlJkh.id.n een bi}H1ke oompeft-'~. Toor ea CIai den venuerd.r: dat .erY .

... .....".. ~ tot de kocUeo Y&D de. moorbil·
eenige wellnlVke acRade w.lke hllD aan- .... a, l1li lijD eipadom te rIOleer... ~
gedaan mocht worden, omda' av lO)'Ul liet deu _lU' boa"ea ea de bqdrS/(. door 'fII':;:SS~=~I:5 .eerder 'tWIIcbaJdicd, trU £30 1;, !'dblijven aan hun onderdaaDlpUcbt." WO op Iiruct.a ~ .erd be"eent dai yerweerder '!J0 groud
hebben toen aangetooDd .hoe ...... cl... ,::.tII a .. .. bIIbOaItjjk ~e ea daL bet ....Itr

woorden lijn, en gevrugd wat d. betee- ... -W:-.. __ ... '~dI':=~:to:' !==~"':i~.kIIrer ...Ioeide. 'It'UI"OO' hpk nil . ..bmllke " ..... ..te eo eeoorder~
• ~ van ww co.pen...... daaGt..,. -~ der ....a ..i..ndom obhoorJiii'

"wezenlijke" echade,1Ohade hllD -ap- ~ ..... ~ . ~.., ~ '11
daan "omdat lij loyuJ blijven aan Ium ik ,.... •• -ia~WM,~ VetnreC'IIer erkeade de beloite no ~
-~~._R-li h .. ? Maar d - ~ li. .......to, de beteD ...an den muur!lllll-

O........ _y ete grooteté 11-'.......... Ir!taiae ti. -....nac omt....nt bel d''' ...... -
naar il, wie al de compenaatie betalIia, ik ba· . ..... du ~ koopkoacliti". in de lr~

indien de andere moeilOkhedm .. ~ o~ yenai _.. Hij beweerde .erd.' dal li
getoet? . De oape Ti".., eD a......... 1IllIlU' ... a-I pboawci wa.-, eo boe:"
--~- iá_,- bOOIJ . '.a-..: .,..au, _ aUa II&DIieeIui beuleo. ol! II
-..n ......erg 0"'" _. YrUI. WJ.au ... _.....t WH&I. Idag.·, .,,,ebt&- ..
doch au wachten sich ftIl'een ~ 1!tOOD __ ei80Jde hjj !1i)(J «'<Jr b81 n>'l
te ,nen. Indien de 1mPeriaIe ~ ~ __ ... deo mua' .-'00

. ~ I.,_, Q.e., eo (;a.n!Jner -c.-de compmatie aal betalen, ~ wordt _ .. Id.,. op: advokaUln .~k Q.
het dan niet iD cluidelflre en een.o.clfae B. J_ YOQI' dell eerrler. bof li-
bewoordlDr ....,.I.1OOdat ... n ~ W 11 Yerboor PI .~e,
bn Teretaan ? Sir RBDvUs B17LL8B la .,nak _ dim klager yoor £.~, I" .'Ii dl""
lIJn boodlChap aan «Lm ~el~ _D1it::....erdugde het bof t.", II'oeD'~

N w..L--oede l'nnD'A Duit- pnerul t. QaeeDl&oWll ... ba .NatU. - PIlI!
h v;:~.:':..........+. --;'~L ..'t'01le compelllllfi. lUI peIaoht .,Eee baluliriike Wa&erUa.I d,.od. L B.

BC e UDWII:I '.-oe- een ~1InUL- door U__ U-:i_'_I D.:......R_.. _ be$ bootferecbtabof. De h~' •.ala te L.:_.ll_ .............IIUI._ _-... bncIt, eeD llet.ie legen d. neeroD
gollTerDa1l, &.WWtl'. oompeneatinn may be eS.Iated. IJr OaUeti ?OOrdeclanti' ....~"! of als hulp .. l'OO1' de . JlaiSr" Goftr1UDellt). Du it! tooh.... _ _ .£liW IICbad.'~

wsee, waar av gelegenhetd geheel ..... daD: .. 00.......... '. AI' de 1ra$emICbsen ddva;'ba~s-
BngeIaOh te leereD. ~ betulcl,....,. tt He& ta _ ~ =:8DM~:.•~S:'

~. onder G. lt 60 .... clit _$00.,.... ..... iIl ; __ W.... ge~

-.uur ........ fIIi8abt , 0'=~ tot "nu

OP DE PARADE

OpZaterdag, 25 lov. 1199
TE 0 URE V.M.

ZUL l,E ~ worden verkocht 1
Eersteklasse MelkKoeie

7 do. do. nabij Kalveren. en
Jonge Ossen in puike conditi
ook Een paar Flinke Ka
Paarden.

J. J, HOFMEYR &: Zoon, Afslagen
------------

Knecht Benoodigd.
EEN Flukscha Jonge Afrikaande

als Bocrenknecht. Goede be
trekkin-ren en zedelijk gedra
eene vereischte.-Doe aanzoek bij

W. G. BOONZAlER,
Groot Beyersfontein,

Victoria West

ov.1899.

,~O(}ELOOPEN
Maandag. den l3den dezer,
een Hottentot Jongt'ID twaalf
aar oud, GIBT AaIE&, gekleed
broek el) hemd en donker

e,
wien hij mogep aankomen

e kennis te ge~en aan P. C.
WART, Kuila Riviêr of aan den
geteekende. ..~
e hem aanhoudt na deze
sgeving zal vervo4rd worden.

W. SMIt,
P.O. Kraaifontein.

ov. !e99.
-----------
VEH.I.~()REN

) P Zaterdag den 18den dezer,J. .J:...,..A..~ x.. i~_.~.~ eIE; CC». van de Oonvennenta Plaats
" &mount," 2 Vale Merrie Ezels,
de een een weinig donkerder dan
de andere, omtrent ,~ jaren oud en
omtrent 13 handen 2 hoog. Beiden
beslagen en waron a.aq elkander ge-
koppeld. Licht vale ldejn.~tsel op
klauw aan linker V~D ; don-
ke:-vale klein wit mln-'i'~
kme ell fatlock j beiden1icketa aan

De Zevende Jaarlijksche Tentoonstelling zal gehouden halter, met naam C. A.. cu! Villiers,
worden te ROSEBAN K, Kaapstad, op Oonderdag en Paarl. Heeren Schutmeesters en

Vrijdag, 22 en 23 Februari 1900. andere bij wien gezegde Ezels mogen
------- - ---- - . aankomen, gelieve dadelijk kennis

, ~ OEDKOOPE SpoorwE'g-prijzen (half enkel tarief voor de dubbele t~ geven aan de heeren C. A. D.
U reis) l<ullen worden toegestaan van alle Stations in de Kolonie. VILLIERS& Co., D'tJLrs in den Weg,

Frliaie vrijzen worden aangeboden voor Wol, Vaderen, Schapeu, Paarl, door \vieD lalle billijke on-
Bokken, Paarden, Vee, Hoenders, Groenten, Vruchten, Landbouw- kosteu zullen worden betaald.
prodncteu enz. ! Paarl; 21 Nov. 1899.

Prijslijsten en alle bijzonderheden hnnen TerkregeD worden van
den ondergeteekende.

-- --_._-_._----- ----- N oprecht Jersey Koetje;
klein, ougemerkt, linker hoorn
kkelijk.
ft kennis aan de Pastorie,
esbury.

POUND ~OTICE.

COXFI!\EU in the pound of the under
signed OH!' the fix&dtimea black an

whiteheifer, blaze ou forehead, marked righ
ear incision behind. aboD.t two yeal'!! old
If not releas"d on nr before Saturday th
16th of Uecemher' 189fl, the same will be
sold 011 th~ ahove date at the pound a
l{.ob"rt"JII. at 10 a.m.

MG'S POEDBR DOODT
NG'S POn.R DOODT
MG'S POElJlIlR DOODT
MG'S POED:JIa DOODT
lNG'S POEDER DOODT
lIG'S POEDER DOODT

P. J. KIES,
Pouodm&8ter

H,ober·t,on.
:H6t Novemher, 1899.

W:JIZGLUIZBM,
VLOOID,
• OTTO,
TORalll~
.UaXI.I!i·1'J!iM.SCHUTBERICHT.

ha4Al~1r 1'OOl' Dteren.hade II: YOOr Dieren.
had. 11: "oor Dieren.
haclel Ir 1'OOl' Dienm.
hadel II: voor Dieren.
hade1 II: 'IlOO1' Dieren .

IN het schut vnn den ondergeteekende
hevinelt zich boven don bepaalden tijd

een zwar·t bonte vaar. biel; voor deo kop, ge
mor!.t I'eehtpr oor 8l1eedje van achter, om
lrent twep j .....r oad. lndien niet gelost op
of \'Oor Zaterdag III December 1899, za
dezelve verkocht worden op gemeldeo
datam bij de 8chnt-krdJll te RobertlIon, le
10 uur 'R morgens.

P J. KIES,
Schutmeester

H,ob"rtson.
21 November. 1899.

MG'S WOR.KO:JlJU1ll8.
NG'S WOIUllCOUJES.
NG'S WOlUfItOEltJ1Il8.
:RG'S WOR.KOEKJES.
NG'S WOIUllCO.BKJ:JIS.
:RG'S WOlUfKOBlUD.\

ANGEHOTIDKN in b.t Scbut van
den ondergel.eekende een donker

vale Esel hltngtlt; omtrent ZetJ jaren ond
g'~merkt llip en balfmaan V&ll acbter in
het rechter oor. Verkoopinl!' lndlen niet
Ifeloat, op Zaterdag, d.n 16den 'lacember
aa08t., op de markt te Ladismith.

W. F. nu PLEBSIS,
Scbutmeester.

GrootriTier, 11 November, 1899.

YaR PLANTAARDIG SUIKJlRG&BAK. aoowdmee alo In ....... OIl ~ __ methode
1- het ._mkldd te rIJ"'.

......._ "'......__ Hdl._ ...t kt..wc
lddOI, OD II -.I...,chltt ._ tI.....'n. Vertochl

... teOdIIa bil aDO ~.

:JItpnaar, TJlOKU KUTI:RG, Lol14n

nderwijzeressen.
VERLOR.EN VRA.AGD voor 3 Derde Klas

Publieke Scholen in 't dist.
£60 p. a., met logies in

ezinnen waarin de onderwij.
sen zich zeer gelukkig zullen

erw:ijzers certificaat wel
, getuigschriften en bewijs
dmaatachap vereisoht. Kennis
tuiek en Tonic Bolla eene
eling.
bu,mheden met volgende

kwartaal te beginnen.
J. A. BBYBRS.

wmore,
, 1899.

B~~TREKKING.

T. E. SCH()EVERS,
lets Procarw III !.otaris Pu~H.,

""'.IID ..ry

ONS LAl{D.

·OVERLIE... :
De eobqr.nQOt.e VIU1 lord i8aliILnry,

den preuder _ Engeland, Ja Da
lanr4~ '.alékt. oYerled.ni en haar
at.t.véA"wordt algemeen be.... nrd. In
..ele opzichten wal zij de ~hterband
van. echtgenoot, die ln, haar de

'nn lIJD leven "er1l_ De be-
U'ekkin, waariD dit echtpu.r I tot e)kaa&r
stond, wal alpmeen beken! ala I68r
.aaw en innIC. en IOmmige meenen
dat lord Saliabury thana W D1& trek
meer zal hebben nU!' een publiek leven.
Wij bieden hem ona 8ym~ In dit
lijn droevig en onb .... telbaar J "rU ...

.reD .........
Van Pretoria la het bericht i gekomen

dat iD antwoord op een telegra~ van de
Ngeering. der Z.A..&. het Bri_. ~n-
Temement heeft g.. wd, dat 4e'·leYeDIJ-
mld1:lel.n "oor de Z.A.R. I.>e84emd, ·di.
door de Britlohe oYeJ'heid iD Zalld-Afrib

beeta,werden genom.n. IOnhn dool'
ptond8ll worden. He~ be#,t meldt
eo~ pen Terdere biJzoDd.rbeden. zoo.
all den 'iDhond nn de boodaj3hap ..-an
preaident 'Kruger. ;

HO )()GERECHTSHOF.
O1V~LE ZAKEN.

[Voor .w..lI.ooftlrec\ur",. J. H. ál· r.u"".
recAl¥I ~ "" J1an.d~.7' J

JfAANDA.G, 20 NOVgYBER 18!i!lSIR .ALFRED HILldilR.,
ov.. !

•........... · ··1... 11.'JaM :
l.EWIN 1nl 11')118 ~•. t IS<;IJER.

A.dv ..1cut GraIuwa, Q.e., n'oeg voo .. > op-
prolD_ nD.£665. TotC8IItuD.

1I:.u.&& .... Á. &. ,.4l.CO SEil.
A.d ..."Ii".t Searle, Q.e., yoor eillCber
Ad'fObat P. J_ yoor ..enreerder
EiIOher deed ....-It: OlD prooi.iooeel

m. wor .«0, op eea dotam8llt dal
YO~:-" Ik kom OY_D &aD deo bee, .
te \et"ICD :ua ...oor de YIIrkooping ut
.trut," blijkad. het aiL de be<~d • ..tit'
rial clat eiacber ala makelaar een ",km lW·

kooDInl( "oor ......"eerder bad doorgeut.
'V'erweeri.r oatbade dat bij eenige_.

li. had beloofd en dat het ~eadom nriOIiII
DiM het anne mur dat lijner unrled.Do ...._ ..
Re, bof gaf eeh_ YOllDi..00r .iocberIII

de koeteD. •
II('ILOPE ,,, .• I'lfr;A,IUIE.

A.d ........ , BeajUDia Yoor appellant
AcIY.>mt Sear... Q.e., YOOf ... r .. cerd.,.
Di' tru _ Ip~l <AD eeD uila!,"''' ,.. dil

rwideD~ JDIIIiah'a~ Y.DBarkly Ooet. endl"
ODtaior:d 0'. eeu It.... tie VUl..lobola'01l1li
ptr_ bGtr.q;b-koo'pkoDtnkt r.ooah 0••

Wenba ......
1!1. be, booru ftII bet pleidooIder ad"

tea, ...__ het bof d. aak terugDIIf till
lIIafidraat OlD ..... rdere 1I~luiG'eDl'op ..-
paDtea se boom

DIN8DAG, 21 NOVEMBER I~~

-Wii hebbeD de YOIPOde oolDma4icati. oni·
Y1U1pD ftII du beer O. Walroad, ~ pri ...aSeD
-.lariI "'811ajjnelllt08l1.ntie da ..-"_ar:

GOII_eDtUuia, J[aplt.ad,
21 Non_r 1199.

.dGII tW1t &Muu,. etUI ...Ou LGtt.tl." i
KiIabeer,-Ik bIJl reJUt door .gn. neell.D-

lIle a.a coa..._ar OlD te ..,..a dat lijae
uadaohi PYMtiad .• op _ rappqri 'rU _

reaprek &a.cbeD beIDulf 'D$ J_
IIolteao. ' op 4 OcWlber U., dat ... Deu il lo
de LoDdea Dailg CTl,..",icle ea he il ba d.
llieatrllhladaD....u 1Uapetad. ZOO "Ier de UD-
1D..tdapa ... -.gae 8X08l1eDt.1e _~, il hei,_ld. rapport 100 baJrompleet 15.' Dj_ dat
bet &bioIaae mialeiclead il. Nwt lijD
uitdraklDllilD heID -..-bre,ea, bHaoolt
pbnib beeft, maar 001: eie pheele! ,ee.t 'rU
aD- _rkiDgea il iotlal verdraai4-

Ik beh de ... se -UD,
lIjjDbeer, !

Utr dieutwillia. diaur, :
(Get.) O. WA.LBO!fD,

Pri .... ~.
--- i
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EEN SLIJOCERT.
('Ci ... Eeu ~ &hool ell dais."

door prof. Lo@emaD.)

"

zoo .... dia -~1Jij
waanaa ik II ~ Jril, ~
cIeD~: -

Huis. . KrU.' li•.
Drinbll. JOiakeD. 1bbD. RaIU!Il. .. '

NieJaaud had utuurlijk _ ~ ~
blik te YOn!Il k_ weta ~ er ~
.lOU. eD bet .... dm PIaeel ell al CIIIIIICIiRWijkdat iemaDd vooraf er __ bebbeB __

BeD D.... lu'4. ,._ der damea echter ~
bijoa so.uder UneIeIl het. v~e .... Je.
dat ge "uit begrijpea, ala ge maar ~ ~
a '-iaDert dat veel meucbea áIlert. bIJ"
geloof be~ en allerlei ~. pa ol
.Iechte. voorteekeoen ....ea. bie-IJ-
deakeD dat, aU er op tafel t~ee Ba_ dWVa
over elkaader vallen. er tWISt ~ ~ .
huiH.--<Lot. als el' _ .baad nIOI'. bet[ ha.-
. kt dit een teek._ III dat er ~ ml.':. ~terveo r.al.--<Lot. al. er eeD ft-m IlOO
maar Villi zelf op het rek of iD ~ ~Ider
.pringt dit Mm Toorteekel1 TUl Iliekte 18.-
('n dat' 1rllJlDftlr lIleD, bij het drinIUUa YUl
iema...h gezondheid, bij ongeluk eie glUeD
te hard ~ elltaader ..tGot, IlOO dat bee
glas breekt. dit bot.eekeat ~ eie ~
wieWl gezoodheid lIlen .....u driDkea spoedig
dood zal jPI&IL Aan dit allee juist op !lija
pa8 denkende, maakte oue vriendin dIU!" het
v~ende gebruik n.n: 0

AI jankt een hond mij voor het huis.
Al vallen 1Il_ in een kruis.
AI spnllj[t er op mijn r..c een fteocb.
Ik lach om band en lI<'tiChen mes,
!'tiaar. . ""." zal ik ...,n lI:ezondhcid dri.nkeD.
En .pri~o1. het 11:1"" mij onder 't klinken,
Dat 700U mij bi~eloovill: malulG.
Dail 700U ik lWUl het malen raken.

KUilt !;ij bet beoter~ Ik niet.

MijD vriend Cornelis i. """ slimmert, ea
ala ik hem '-""Il ..-ISeI. ow;eef. of een grap
nortel. ~I't hij er dadOlljk bet fijne van.
.\Is ge mIj met op mijn ....oord gelooft. 1";1""
ter ebn maar naar eon paa.r .taaltJIl!I Vall .uJn
geT&tbeid.

Eens hij 's "vollds te voren op eeu
partijtje g _t en bod zich .. . ..rg ver-
veeld. De lOL,t .. n ...a....u noohJIc 1I:"1lOf'Og 11<'-
weeRt. .... pret hadden ze genoeg gemaakt.
Er .... braaf ...at ~Muchen. en de étIrn hMl
_ ~ en de IWtWr een anWalote 'f"rteld.
tenrJjl een derd.. ,...., aardig raadsel OJ>S'W'"
ven had. eru:., "UZ. m l.i.d iatA bijgedra.
gOD tot ..n .... ploc.;..;.... , :It aa r JUist ~m
had Cornelis sich uiet op zijn lI:"mak ,,,,,,oeld.
Hij nt ni..ts van zulk ..,.,rt dingen. NI kon
dus niet .....,ht meedoen. D,," volll;enden
morgen liep hij in tit,.. tuiu "" k...,k :000
z.on ab of hiJ de heele .... -TOId "'eI zou .. il·
lea opet .a. Do t.uinmans Jongen ~ hf'lll,
en zei: .

.. Scheelt er ..at aan. mijnheer, Corudi." ~,.
,. Seen. dankje JIW."
..t: kijkt 1000 .... art. Is or iets dat u hin·

der!" Kan ik u helpeu r "
"Neen. da.nkj~."
.. Wel, mijnbet>r, ik ....ou maar zeggen ..
.. Och neen, Jan, het is ni..ts daar Jij m..

in hel""" kan. Ik kan 't J" '"" 'fe~,
dan W je zien dat, JP, met den besten ri
ova.n de ...!"Tt,ld, .'·r ni et~ aan doen kan. Kijk,
ik '11"118 ~tf"T'en ..vond bij .Ioub, rt, Jt' ...AM
...eI op J ..n h""k ""n dr- Kerkstraat , op .......
partijtJ'" vn aU" meisjos , en al de JOlljo:eltu
wist en nu,d""", en "I wik soort. ding e-n , :\I""r
ik: wioqt er geen éen , en niemand bemoesde
zich met mt'. Dr. wou maar, dat ik ook tOO
iet.. kon dof,n!"

"Wel mijnh ....r Corn .."" dat i, tod. mak-
kHijk gen~! AI, li ..ril, za] ik u ".'11 ru"
grappen Ieeren , en f~ r&tad:-,f"l O~f'l"Ml.'

"a...t .. Jan, als J" dat doet , en ml' helpt ,
dan krijg J<" , -en halv •• kroon."

.. \\',,1, kijk hier. mijnh ....r. Hier i., "",n
uaw- ..I voor u . Hij j, h..t. kind van mijn
TIlder en van mijn moeder. eu toch i., hij
m'n broer met . \\ï(~ i." hij dali ~ , ·t

.. Kom nou, .J an, dat bn niet .U, hij
h."t kind l."i van Jf" 'f'a.dt.lr Ml van Jt' moeder,
moet hij tocb Jl' brOf'r ziju."

00 \' ........ mijnbf'''', zi,.t u. dat t,..n ik zplf!"
;, Hp? 0, wacht t...ff~. ja. nou

b.-s:riJP Ik 't" dat ' n b""t,," dw zal ik
ont.houden' DlllliJ" 1 hoor'"
Com ..l.. Icon bl)1la ru..t wll.ohten tot ..r wp"r

"l)!:fOl.' ""U partijtje wa.', 7,Oó blij wa_ hij dat
hij nn t""h ook 11 Tandsel ri,1. Gt>lukki!(
duuTd .. hPt ItiM h ·1 Ling, •....,. hij zich ....,..r
ln N'n ~P1Á"l..;,chap bf-youd, ~ aar f-en dM' ~as.-
tt~ ~on m·pr ra.a.d"'f'l!ol, ,'nz., t~ ~prek(:"n.

.. Ik ........t ~T ....n," nop ('''TTlele, ongeduldig
uit. .
..Jij, (ornph ..," Zt'l P1~Ll dPr dames op ren

toon t".tU \'l:"rbHzln~. "l'r~<tdf'nll~ g:t ...hou ...ll"1l up ~au.·.rtlag,' dt_"ll

.. .Ja, ik. )[a.ar 7.II"'-jP. hpt 1:; l.a.l~ llJpt ':'d.'n 'k-tobt--r
t

IBm).
moU.·hjk· Ik kon hN nok niPt. dad .. lij:k ra,- D,. \·ool'7.it tPT in " .. u ,t'I<'1.
den. LUI""r maar """d ' II ij e, het kind \' "I)!:"d"nng wordt gl'Op"nd m"t lI:"bed door
'\'OlU Dujn \'adl:"r I--"n ,'.~n nUJIl moedpr, Nl t'~iIIi.pr>'''''r Vau dt-r Spuy.
L' hij mlJu brON m"t. \\'11' L' hpt dlUl 00"'1<01D. H .. Ioub..rt-G. van d..r Spuy:

., \\'..l. dat 'p"'...kt "un /RIf. Dat b..n jij om h.·t np "oorlnal-t" ,·.. rl-(a.dt>~. bt.-
u·lf " slott~n bNJrap: "an 15s. fLan den ~htt~.ur

...H.,; 7jP-Jt"' \"., (lat Jt' 't ook /~~t raden nUl .. OU~ Land" voor zijnl' dithlSten
kan.... t I ... 0117"'- tUlOma.n.~Jo~en a.au (lUi I~tnd fof\ volk J(edur"E"ude de

D.. p.<ten. d", ....·1 ~p<m hO<.>lomeli..q kr'l1"k .. tiJd"Jl h"w,.,....n, t .. ,·,·rboojl:entót tl.
adU dat ~hmmf.· antwoord k"·Rm.lachtf;'!(l zoo Pil den ~retaru te j.!.~la.'i.tell zulk~ aan h~m
ha.rt<'iijk. clo,t Com..IL' ~"Ill,..j ,olda..Jl ",UI t~ lRnd ..n.
on~ zIJn ...UN'f>'t, PU ZIch dif"n avond bll'st De \'"oorzittf"r \,(,ilArschu,,·t tit" vl."rp;aderillp;
llmu.-eeT<le. .J.II' krc ...~ d" beloofd .. hal,.~ ",,·h toeh '·oort ....n stiptelijk aall artik:el Il
kroon, Ml ('oMIt·ll'!!- \-rot"'1l. of hlj n}(~t nog hFrt van onzp hlli""houdolijke l"PJl';el... ~ houdell.
Pt'U of andt"r "tln eh.·Jl <lard \."'OOr hPDl ... i.s,t. \#oorshAI CL \#,111 lier Spuy-Do Haunulll:
.. .Ja.:' Zpi .Jan, .. lk kan u nog lltP'1, ..-en ~ dal dA kellnisf,Z:c,~(\n Tan onz.e vcrgo.dprin-
lf"Pr£"n om lf ..m.. nJ hf"€'t t~ npnu-n." Ze- Jiiton.. j.!t'1l n)orta.an pt"r postkaart ~n •. indien 1D~f'-

d~'n jUl,t hIj '"t-\n L,fpl lfl f'iel\ -.(·ha.dutni.jk lijk. min ...t"'lb acht da~en vooruIt zaJ g~hic-
hoekjt' In dPll tum ond(~ £"t"n hoorn, eo Jan dl'll.

I.. i zijn hand op d.· ",f"1 ..n 'prak DA t..... r .Iou I,..rt dient ht't voIl-(..ud "oorotel
,. G.·"I·t mt' UH ('Pu. ... t"_""l harden kla.p op m'n in. om f' .."n kwltunti ......bot>k tf' lat~. drukken

ha.nd, miJnlw"t'T" voor ont\rangf"n ~1I~ripti~t...J<U>n. •
li<>m.. ,I",'Il: ('oru ..l" pr op 100;. Ilwar (;""''''fmd .... rd door don h...·r Van d,"T Spuy.

rlaar .1.U1 zi.ll1 haSld l.('d.UW Wf~t~tn-,.kkt11 had, \·oor ...tpl '·ao <ilor SpUy - D. RoeI:. dat
k w-a.m tit' h;UHJ VHJl ('onlclL'" (lP cJf' tafel lt'- \'OOniLiln dtl not 1111'11ouz("r ,'prJ;~';l<k'rin~cn naar
Tl-cttt, ('n d .......tl df~7.+' zien uid 1rPlrU4.: z~r. .. ('11.... La.ud·' Wo-rot"D gl~7..ondcn 'r'oor publi.
.10,11 lacht., .",ht luid ..Tl ('omd" Ix'lo,'l'''''p cat I".

t<."N:-'lU,dat {lat Jui r d~ J'rap pr van WJ\.". HIj Dp \·oor/.ltt~'r ~f"(·ft n'rsl~ 'van •. r~~tra-
~hmla('htp du"" ook: l.oo'n tw('tjt\. on ui d&t tI(' 'Kprk" voor rt"(~'ntp rovi.sie hof, tot h'1'ooto
}Jlj probt't>rf'n 7..011, f·r t·t'U anu('r ook :wo ill te ~w'\'rt"'(ltlllnJ.! "a.n d(· l.... n1ff"ZI~("l1.

latpn 1001""1. "mr't,'J Ant. Tr"unIlM - D. ROllX: ,L,!
'..., )[ifkla~ ...., \ ol n·rlH.ll":;£'1l om ZIJn .rrap tP. dp lu.'n·o~f~udp h( ...·fif"U al.. Bond~l(l(lt'D wor.

'·",rtoon.'I1. I.!;U1Chl] Ba.dr ZIJIl \Ttt-md Y.ln dt'r th'll a..an~t'nom(·n· .Jucohu .. "·ritz., P. ()ht.~r-
\fpult'n. dw tllij I.•tl'r '·l·r"tl'iJ ht'cft h.ot· lu"t m ....Vf'f, T .\lar.li..: pn J. I\.lpn:k.
W,L' .fl-("I"0P'·II. i)u I""'r .\. ('. Sit,brItz .,Iult m"t ~cb.od.

.. Kl'rel.·· "'.:. ('on't>lb. "ik h,'b \';lj} ochtend .1. H(;(;(), '
ZOO'Il muv~. ).!Tap ':;plpof·rd.·' 8ecretatÏA.

.. Zoo:" "'at "·a... pr dat n,x>r t'('U ~ ..

.. KIJk, Ik zal m'n hand up ,-en taf. I.
JlI, maAr Jat· ... }o!:r-kk(.,.,t'r i.., h.i~r op d.· ~tra.-t
J2:~n tRf .. 1 IJlj dp !tand, 0, wacht, ik
"' ......t ('r:dJ ....it op: hu-r, kijk, ik h·).: m'n lJ.IIU)
ilJ~r op IDIJIl "'aug, !.::t:'t"f Jij daa.r nou con..~
.....'11 hanl."n kl"p op."

",Ill dt'r ~Jl'ulpn d"f·(1 "'at ('oru('L~ z:t'i.
f'l1 ('onlt'I1 ...: trok zijll h.lnd \\('~. 1.00
::au~' IIfJ kon. T""n hij da..rop du, di"11
klap op 7.ijn 'ï'''iill~ nllt\'in.:;, kL-e.k hJj wd eoo
~tJt' \'TPt'fllU op, I'll :1'1'1

.. :"iPt'Il, Ik Illo~'f 1..'~f'"1l d..at Ik 't nu tOf'h
nlt't UW) h''III:·j ;.:r.q)pl';: nliJ. \'dll ("M""htl"'nd
,'oud Ik 't .....1\ ht·...r.· III. n1..lar Ik 1UOt'lo ('en...
.il:IU .JllII "raC_t·n wa ..lrom."....

Y()~,r '11 \·{....~rtl'·11 d.a.c,l·n WO.I.lI,hIJ hij .Jan~('n
ft· d1l1t'l~n'1) EI'II n:ill dl' }J1 ......r(~n nam l~

l~JonlJfl f'lI 1.. 1 dat op rlt't t aft·l·klt·ed.. 1'11

"m~' . Kndl h'W,UHI Inl' t)(Jk 7,.(~t'n wf'lLk,e
k~i.Zf"r daar !tgt."''' I>a.~r nip.nand h.-t wi~t,
U" d~ KT'''pP'.n-mahr .. nit, bOOIl I~t a-part.
dat. IS du.... Boon-a-p.H1. d. W.7" Bona ps rtt'. "
F:UU."I.·II \,lIl fit' i"Kn"'t"'J'~f"n "'bt da.t do vrop-
jl;t"ro kt·1.1'A'r van FranknJk. ~a.poluou. 1~

h." ..u..... en t"lk ht~n't·p JfO "·oon1. ...polhni:' dus
numlt1th·lItJk. ,Ja. TA·li .... miJD \rril'nd ('onte-
II... herUllWrdt- l.Jeh ~pn{)(·i.C nl." zijn gt""'cluf"-
d,\nl..o,;-I~n, ..:n 7.1'1 tot 7.wh 7.RoU ,. AI, ik
thUL" kom 7..ltl Ik dat aall mtWdt_·r \'("rtoon~ll."

oen 1'011(...,tI.·" mor",," vn,..c: Ilij .. li.,....
d,·r. h ......ft II ook. '''''11 hooI] "oor mi') dan zal
ik Il tllt"n raaU.-c.t·1 0Pfr£f"Vf"1l ~ ..

.. KriJJ! pr maar p+'n lilt Ut' proV1.'11~"amt~,
('onu-It!'," 7,f'1 7.1JII m()f···d.·r

('.OTnPIL-. JllIlJ.( f'r hPi'1I j'U ha.Lldl' df' "root-
....tf' boon di., IIlJ \'mdpll kOIl, Pil m ....t l~

~li.mlach ,all trot .. 1'11 lZ~n(~Ml 1('1 }uj die
voor ziJ u nU)t·<it--r op dt' taf .. l IIf-"E"T, f~n V~

j, \". at voor f'f'11 k.f't.Zt'r i.. dnt''''''
•. Dat L..; ~l~1I kt-"t.1A~T, dat l..... l'f'U boor&-

hoont;"," 'Wl zijn nH:)f'o(i~'r.
.. Sf't"'n. nIPt w~lr," I.t'i ('onldL~. . Oat is

~ ..polt'On! "
,. \\\..arom ,," '''TOt'~ 7.ljll rn()l'(u.r.
" 8ew'IJpt ti dat ni .. t" I\.IJk, .h,' boon 1lj1;t

,laar 1100 ht",lpmaa.l all""-n. ,'(1 Plotd Kril('"
di", 1l1~h·..rf·1l hiJ Jan",,,," dUlf't·rd.·, 7.f"j (LUl W11..,

't \'al;"'lt'On; "n '''''tl h.'blo ... , 7'" aJl..", ....1 pr
hart ..hjk om I(L·la('h.·u. f' mO<',t d..t du~
ook ....,j l"'IUljP"n, nnd ,k." 'PI ('oTTl,·IL'. en
li.." tiP kampr lilt, ontt'rr,-den omdat 7..e l.Jjn
uwn nooit h"lo!"fj.·Jl'f>n.

(i~ m<wt ('(,htpr llI .. t df\nkl'T1 d.lt ml m ,'Ti ...nd
('on,eh ... l-utijd ('n'n Uf4!:,.lllklu~ 1.... tn 'hl~t ht."r.
hal..n \'lUl J.:r..PI""" ol" luj hoort. ,'n noo,t
.~n~ W'f'rkeJijk lf>t .... j_!(M>(1.. ,....'1Qo?;t·n kan. Eens
trn min ..tt.l h.~ft hiJ I.Jf·h h"f" ~(W(l gr-roo,
n", ¥Tit'nden bf'\:Onnf'1l \.,.'"""J\ .... pn nJmpJt'~ te
maken, t~n Pfl.ll df-r I.:JlStt'1l .JOt'\( HX)r te pr~
h..""f"P,n "lf' het kort >;;;t (' nJmpl~ mak£'J1 kon.
}Am J01U:-UlNl'C!I, dat 1Ia,a ...t {'Omf'jl~ l'..at. pn
dat ww "'....mt .."'- t had u ..I.t lt"CJl'rf""t'n nf"rn
tracht tt· b."'\.·t tt> 'kmt'Il, dacht ht"'t te kun.
nt'U ....lnnt"tl, {'U--1 •• rwIJI 11lJ m~. 7.IJn VIOj..t:t'r
('t>n klt'lln ~Wt'1Jf' hQtpr "tlJl 7.IJI1 bord nam,
t"n da.t op (·on)f'tJ.l" 7.IJII J.l.' "mt~"rt.i(', Z,t,'l hij:

"d
(·onh·u. ... "'f'rd boo .., 1'11 ~af Iwm \'\'U BUlken

kldp urn zIjn u(Hl'n ,"II rlt·p
Jl,;

Td•.
.\IlP I;ldlrt'll 1-"',1 h'lf'h·IJJk, pU n',!'M'11 IAJO

hlld ., Bravo, hra\·,). !.:;.clt'(l~*..Ju.an (·omeh ...."
ftlt dE'! tf,I.~ur}..:,t .....tt'ldt' c:r:tPP"1l - mM...k.t·r nwl
durfd., tfH")fWll ho., t"()f,... lllj ,,"a~, ('n 1.,Kh ,h-o
klJlp UlOt..",t latf"ll ...aJll'L'tlIlt'lI.

\' II ik 7000 op hl't oll<i,·I'Wf'TP ;.~·kom.'n Iwu
'·nn TlJDlPJf"" maken mOf't t.k. uh ..-h ook t't'Il."

v..rt"Ut'o WHt -u cl"r d"",,,,, <ic..d lui wik
f~ll ~N:t1t".nhHld. "·1 i ....an·n hIJ nlkandt'r Pil

h..~Jott·n ht·t g('Oz.~"'<.·h~p"-.;,p.·l tt- "pt·lt-u \-un
..~ind-rijmcn .

FA'n (lt·, C;M..... t .. tt ,l(1-eft ht" f'f"l1 of u!ul ...rn
woonlop. .'11 dit' n.LW:L:'>t h('m Tolt m~l dan
'~'11 ...oortl f>Jl!Ct'\'.'n, h,·t komt I'r \"ol..trtokt
lUt't op I:I.aJl "Kt, alJf't-"n hf"- moet rijmr-n
m.,t b.·t ,"'''''t.... \'0. 3 ~e..ft ,Ian • ...,r ,_
'lntler woord .• ", 110. ~ ..... """,,nl d"t daar-
Ill.,., njmt. )".Jc; .. a&t b.·t door. tot d~t h..ot
gpzebt'l",p ",...k I.... rt pr J.t1'll0f'J!: tt' h.. bb..n.
0... woordt", wordN' opiO:"""h .......en in d.. v~.
orde ........nu ,.,.. ..ijn o~~P-mn. en ioo....
krijgt """ _t IlkJ" potpi .. r .... potdood ..n mo<>(,
dan pro""""'" ...."" """'J" tt' lIul.ken w't!o4ria
eli• .,.oorden WO lll~ rijm voorSOBaec.

AFRIKAANDER BOND.
BRASDVLEI TAK.

1-"'11" Bondsv ..rgatl,'l'i.ng nUl ,le,..... tai ...erd
p;,'houdpn op Iti Sept. 1.1.

De ""!geude voorstelleu werden aangell£.
menr-c-

(1. I , ••lOrg ....tNd door den voorsitter, de
I"""r F. P. ~toU"r: .. nat de zoutpannen niet
vi-rpach t zullen wonIeu • en dat een po>titie
worde o~ ..t.roU"u on aan de r~....nnll; .orde
Il;"zond,,", dat zij vrij zullen blijven .b vroe-
ger."

(;""'(:ondt ....rd door d..11 hL...,r P. :\loqlman
('ll a.a,n~eoomt'lU, . ~

I~.) \' oorg.....teld door d"u heer S. Kaf'llwn:
.. Dat er .. "U den aldt....I~sraad zal I-(t'V1'IUIfld
word.." om u ""li: V'dn af Zaluivi ..r. met
in.,IUlt.in .. d dnfwn te Holpad "" Dikdoorns
in ~hoorlijkf' omt'lr tt' maken."
G""....oud ....rd door d..n heer J. \'all Wijk

('Il lUlugenowC'D.
J. "AS NIEK.~IU;:,

Secretaris.

t'R.\S8('HH()F:K.

l'l'!\,GTII:\ .

.\ l~t'lllt't'lIf' BOlld ...-n·r'had"nll~, J.,:.l'hou<l"u tt_\
f·p"lj..'1otl. op dt'n ~O)<.;t,·nOctob ...r, II;!)!J.

T"j.!f>II'Woonli~ -lI; u1!,tOnwoon:ljg-.
"pr"'!'-"fwrillt!;; ,,,,,·n.l ~tAOP'f"tld lD"t ).!';Pl,x·d.
S nt ult'n '~ilil nJr~f' "f·rK<l.derin~ p;(\h~Zt.rU,

1-(00~1~M<"urd"n ~~t .... k"ud.
Kt'111lL .....~t·'-inf.!; v.1Il ,"t ..u "'pt'>("ial('. congr("t;-zit·

tll~. Op pl, ... t, "U datnm u.<I,'r to ht'pall·n.
,·ol!.!"I)'.; "()u."i Land ti "all 7 (ktoh('r, werd
\,l)or~"I(,7. ...n.
\ïjfti ....n lt...!,,·n "'('relt-U t'(>OT'J.!:~t(."d '-'Il op-

~t·tlOmpn.

Ab di"trikt,.t" ...tuul'>ltod,·n .....,.dNI, mot al·
J.!f·llI'·~·I)(\ sh·mrnPf1.nwt to(~temmjn" d('r '.M"-
~a.<l,·n'l¥. tloor opst ..kil~ d.... IULlHlon, g""o-
Z"Il, d., h''''r,'n; II. &halk,,·ijk. P. R. van d..r
\·f~·II. II. \'an d"r ~I..rwp, W. I" ROllx. JaL'Ob
du Toit. H. ,J. Pr.'tlM .>ft H. P. St.·vn.

\' .·",Ial( pn liJ,tN' tpr tal,,1 1o\"Iew! "ILI) I",t
r .. '"-'l....tnttJt' funds, il.antoone1.ld ... het tpkart VlUl

1.:7 II,. !'otl., "·,wrvoor 1-(.",oIl.ct<'Ord ..."rd,
blijvend" ,'r "Ol-( ....n tf'kort "an £·1 4•.
\'if'" w!'rtl besprok ..n m..t b..tr..klri~ tot

d., poiItlt'ko positi ••, d""h ..11.... hi"n,p bt.trek·
kin" h"ht,..udp ...erd w..fI;VUldig v","",-deo.

T "'t't' ha."\tard.... Da.\;d CJ rooof>'"tald f"n Sa-
mu..! Di"k, w\'ro..., als hOllonUre l",ktJ V'U'
!1Nl pla.nbt'tijk"n tuk. aa~pnomp.n, van wt.~e
hllrt..lijk .. m'odt_ ...... rkinJ.; II:l'duTcnd., de reCente
t.J ••ktlf'.

B.o.•lot,'n. op "pl700<"k "'lil t.ik An,~ ..h, om
f'xplanat, .. t,· I-("v"n mpt b..tr""Uing tot r...
paratit' "all W(~('11 ('n om onzt'n civieh·u com-
m''''''lrh tI' \'1'17"""' ... ' h,·t fond_ VRoU ophrt.>IIW't
"an ti... wh~l~bt-Ila."itinjl; tp ~('bruilu"n voor re-
paratw '·au Wf'JZfl-n in Gordonia.

!>.. ,·01.. ""'1.· r....auti ... werd lI'eJl'lo'-_Td :
D,· ;tnn""h" ,·pr)1;Bd..nnll; ~ft haar afkonrinIl;
tt' keun ••n omtrent 'peciaaJ telegram 1.10.!Xl,
l·pin ...~oll, ~.·pl1hli{·."('rdin IiTbt, Cape Argu~,"
I~ IO.!~), "',mnn >(, ...~d ...ordt dat bij ('(>.11

flOrl~"crkla nnI-( ",·"",h"i<l"II" lieden nit het
dorp 1.0Udnll ",f'~('hotHl.l "'o"l('n, wplk t«f'-
s.:ri.LIlI r1'e(l.. door "pn v .. rloopt·n tijd i"
Io(..lol(...."tmft.

\' prvolgpn, .....n! ""11 adr ... ow..trokkeu om
a":H\lotf'hcxJf'u t.' woropn <lUl1 p('rw. ('. SchréKlf.r

t

L. \\' ". hem h..rt...liik dankpnd" voor h..t
rnanmc)f"'(hjl ....t.a.ndpunt ingPflomf'n l~oor dp Afri-
k"m,d"r partij, ..·,toarop de n-rgadt'ring m"t
~pbf"{l ..Inot .

P. R. \'.\\' DER VEF.S,
Secretaris .

E~;'E ('PROF.PI\,(; TOT Hé. GREED
AA\' OSS VOLK.

II Pt \'01~,·n.I.· 1..... I"it "'1',,1 ;tt'nomf''' op 1'<'11<>
\·f'r\.!'a(lf~nn~ \'.411 (it~t1 Afrik.annd ...r Rond "·1lJl
tuk wijk no I .. J a I1........ IviJl.· t op 11 :\'o\"l"ltllwr,
I,~!~' -

.. nat Z4lll!lpr ,,"nmim Oll!'\ n.Mk opg:l'rOE-ptm
wOf'(lt ont I.wh "oor d..n HI't'n' ff· ","'rootnl{)(~
dl.J.!f"n. ,LI-:.! Pil na,eh.t tot tiN! Hf'('ff' tf' TOil."--

pt'lI, om li., plH-C;f'n l'n ..trRfft~. t'1l voonLI bet
7.w.wrd d,~, oorloJ..," nUl <11L""volk lIJ tlp Kolo-
lW'. Tran ....nt31. l'rij",tilut Pil ~wht"f>l Zuid-
.\enka tI' I""nt''' (.Joh .) v'. :?O); en ""II i"!t'r
dnp. 1'H·1itdt'lIl' Villl r.i.intO Ml hart' ppr~o()n)Jjke
1..,n_«It-I1. "Il vaH ti... 1.olldt"n '·JUI hf"t p::an,c""
....Ik (\,,.h. I \", 1;\: "n ....'" i,oocI .. r dOf' d....rbij
df~ h.,·lnft_· (101 (kn dat!' van vor)QoIS.in~ (.jk jaar
tot ''''11 1.....,,[tI.1t <l"n H .... I"P tI' 'lVijtt'n (Pwm
:~, \"", II. U'l. ~:" \·..nh·r ''''paalt d....... "'N"
Io:",]..n,,>:. dat hij '"",,,,,,d""''111111: l"<>fI ..til I!"'-
h.....) d.·.....ha.rt.~11 ~l.w..an wol"dt- ~kl"n da1( Voor
d" h(~f"'r1Jt· .'~f'rlo...'iillf:'zoodat (·Ik~n kan ~
n~·I"1l IlI1 hidd."Il Wil ..lien zam ..n 0,""" h .. t
p·ht'f-I.. 1.1nd, f'll £It' H t'ert'" zal on ..'>1 hoorPtl Ml

lUl t wOOrUf'l\. t'oll (Il'" 1A"1tt'nrljke \'TPde waariUlar
wIj n'rlall~{,11 7...a1on~ f..,~·honk(-ll woroen tot
ltl It!ll~tt~ \'<111 fLI~TPn: .. a.ut~ I <It, hH.nd onzes
(~()c.I.... i....tpn ~Ot."(lf.' O\'t'r all('Ill dj~ Hem 7~rn,
mHur 1.1JUt· ...t~rk1(' t'l\ toonl oVt:'r n..lJ.e.n die
Ht'm ,,·rwt.·IJ· ,Jo:r.r ... !ol ''''. :?2, 23~.t1

~:''f' H:"I.... di,' IlOv..n.itaan.... I....st. wordt
\'r"'lId"hJk \'('TZOl'''t "pt aa.n audf'Tl'n bolkend
t~ makf'ln, dJ~l ('r ni(-t van wnten, Nl ~ ~er
rung., d..ddlJk aan t .. h~"'n totdat"" H<Je...,
on., d"11 ~t ... rd,'n vnod.. ~""Chonk~n ml heb-
b..n.

0.- II..... ill " ..n H....r.
P. J .. T. SLA.BBERT.

Jansenville. Il ~O"'I lBW.

AAN blcied:'feniailten eri' VrieDAleo
wordt ~.8emukt dat het dG

AlmaobtJpli God un leun OD doocl
behaagd heeft tot Hem or. I.DeIIMIl IIIfju
teecler I.liefde EchtlJ"*te ALL.THA
PBTBO:nLU nJJ WJrr, :IJ"boren W~p.
oaar, OD den 1den Noyember, LI. in eIn
ouderdom ftD 48 jaren 1 lDaaDdeo eo U
dagen. Da eeD kwijnende ziekte (IIWC-
kwaal) Tall bijna 9 D;l8a.,deo. De Te18
Vrienden ontvangen miljn h&rteJljkep,
dank Toor de betocmde bulp en liefde.

Uit naam mij'ller bedroefd. kiDdenn en
mij &elTen

N. J. DB W.ET, L.W.R.,
MooifonteiD, Diat. Aliwal :Noord,
11 Noyember. 1899

ZACHT ontlllapen iD den nacht nn den
20aten dezer, Da een ~.,lt1r lijden

van vier maanden, mijn teedergellefde
oudate soon PSTBU8 JACOBUS MOSTUT
iD zijn 58ete jaar. Diep betreard.

Wed. JOHANNES MOSTERT,
geb. du Pl ... ie.

Parrl, Staart ftIl Paarden berg,
21 Noyember, 1899.

()P Zondag. den 19den NOT.mber,o .... r;
leed te Johanna Villa, Zeepnnt,

JOHANNA (ANN!B) GrJ8BBRTA BLANC- 11
KUBBBG ; oud 32 jaar. gelif'fJe t'cht.ge-
Doote van A. B. lIi.Jworth. en .. aiR
dochter van de woUuwe A. I. de Villiers.
Diep betl"t'urJ.

Begraven op het Mai~land kerkhof
Diusdll(l jl.

AAN f.milie en vrienden wordt bekend
gómaakt dat het den Heere behaagd

mijn teedergellefde f'cbtgeDoote ELlZA.-
BRTH HulA. HUUU.N (lttIb.Malherbe)
tot zich te nemen na een w.gdurige ziekte
Tan omtrent twee jaren, in den ouderdom
Tall 59 jaren en 8 maanden.

" God kent alleen het nutst. pad
Dat uitloopt op de Hemel Btad."

De bedroefde echtgenoot
A. A. FURTER.

N.B.-De begraftlnill vindt plaata op
heden Douderdllo8 namiddag te 3.30 ure.

Noorder Paarl,
21 Nov. 1899.

AN8811qa,au 'II CI~.
VERKOOPNG VA::'i DI BUUR VAN

MICHELLS PASS TOL VOOR 1900.

DE buur vall de Michells pas tol
zal verkocht worden per pub-

lieke veiling op den stoep van het
publieke kantoor te Ceres te 10 nur
v.m. op Maandag den 4den
December 1899.

Op Last,
HENRY CARSON,

Secretaris.
Afdoolirigsraad kantoor

Ceres, 22 Nov. 1899.

Glrn 1111118111 -.ca.
SA! E OF LEASE Ot' MWHlILLI! PAIS

}'OR 1900.

THE Lease of Miche1l8 Pass toll
will be 80ld at public, auotion

on the stoep of the public offioes
at Ceres at 10 a.m. on Monday the
4th day of December 1899.

By Ordlll",
HEN RY CARSON,

Secretary.
Divisional Council Office,

Ceres, 22nd November, 8B9~1.

Afdeelingsraad': Fraserburg.
DE Raad wenscht bekend te

maken dat allé lMllastingbeta-
lers die achterstallig zj~nmet hunne
belasting voor 189!), nllJ den 15den
December 1899 gedagvaard znllen
worden, tenzij zulke achterstallige
belasting door hen v60!!dien datum
betaald tal zijn.

Op last,
A. J: nOTES,

Secretaris.
AIdeelingsaaad-Kantoor,

lB Nov. 1699.

Afdeellngsraad YID,Plketberg
TENDERS gemerkt "Tender

voor onderhoud Grey's Pas"
worden ingewacht door den onder-
geteekende tot den 20sten Decem-
ber 1899, om te onderhonden en 'in
staat van berstel te houden voor
de periode van éen jaar; gerekend
van den laten Februari, 1900, de
weg, onder controle en bestuur' van
dezen raad-over Grey's Pas. De
tender moet zijn voor een jaar, en
de tenderaar zal verplicht Eijn aJn
contract aan te gaan te samen met
twee verantwoordelijke pereoDen als
zijn borgen, wier namen vermeld
moeten zijn in den tender.

De laa~te of eenige tender niet
noodzakelijk aatlgenom~.

OpI.t,
NICO. Jl VLOK.

AIdeelingsraad Kantoor
Piketberg, 6 Nov. 1

Wta.1en ~ Zalf ....
1tl.. ~pId"

Bma. IlTIII I

De

'eok4tul

lijD da

aDerbaste

Ingnowe

ZIÓdlklka.

PRIJZEN TEGEN CONTANT.
BVENEENS

,
, I

GehoekteUlemn 0__ .Standaards,i
Span-posten en .Yeldbe~.

0118 is verzocht Dog Dleer van bov8JlCe-
no8Jllde ~,olen in te voeren, ze zijn van de-
zeUde hoea~gheid als die welke wij het vorige
iaar aanbO~.

EV8lleeJUJ Zwart en Gegalvauieeerd Draad.
Doo~. ~ 'l'OMtellen voor t' apannen VIJl
Draad, tegen ;de 1aagate prijzen.

I. .

• I •..

Burg~:;en! Castl~~8tr~en"KdP8tad~ ,

BOLDlDBB'. BBROS_DB

ZWEEiD.SOHE STOVEN~
Ve~anQ.:er1:ugin Prijzen.

\Vij kunnen niet. ge-
slagen worden in prij-
zen.

1'····'··----
De G.,~~,ba,. de ,aMd. .~.

·G........ ',......... d. o..lUle G...,..c.a.
~~~,~ 'P""_u,J" ea c::s.... I~

I ' .

WOODH,11A.D, PLANT & co.,
ST.:I&BORGB-EN STRAHD STRAA"l'.. 'r . , ._

..... _.._.__..:Il Jl; 4r._..,., ~~~ ...~ ~",.p.~

OOMMJ8S,.OIfNAJR8 EN tN:'IOEIlDERS.
" 7' ' ...

EEl(lGlI ..AGBNTBN vooIi
CtOJllll,y8 P~~",~~es. VMtremaakt,~ Vu'!'

.clraacba.ar, -lo.

O:ro"8 Fenw.e.,a, ,51lJ1.8t.mesten.

AgentaD 'Voor den mv081' .van"alle lOOI'tea ft1l
Laa4'bo.w-maMfMe
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gf'1I ut- de Kolo
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het Hollandoch.
Afrika te 'f"rlc,
v8l'llpreid dat. lO

DJ.. t de RepuLI
kaander be"olki
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~Dotigt.
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om hUDJIe gem"",
en het gevOl'I l',

bloedverwanten in
doen verauder ..n, (
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de AlrikaaJ,cJ..r be
...ju de daden en
l"f'rnement te "er
blijd>tch&p dat., in 1
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pn aan de wet gel
lloh het \"ertrou"",,
dAt iD heu gesteld '
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Jteeda overal "eTbpl
plaatsen betreul'f'ru
DlUU"OmJIl het mi
die door mijne w;
.......rschuwen zich ~
deze Onwaa.rheden
trouwheid WUI Har
door bloot te atellel
'am zoo~en afv
al Harer lfajeste
Kolonie van welk ~
lez&mea Hare Krot:
1IeII. waaroDder r:ij (
kOllStititntioll8el G
rechten geni"te~, e'oor hanne nako
be .. .,. .... -ell het •
Afrika te ver

GoU1'ernemeut.. E
~,

23sten :!'Iovem

Aardappel~I
. I---- IINGEVOBRDB POOTlIRS OP nB PDBJt

pned -.oor ODuaidUDU~ pootlq :r..J'
pw ,"Il, owrwnJumutig ku.'CU.,.w.

FraIIIQIa.' Eari, ao.. iD JII'IIoh-
&lp ooDditie, roecl átcwlOObt,
.Um tD kWei& ftD OD,.,. .. r
66 tot 70 1.,.. ... ... s.. tot ~ 6CL

KoJonJale E. Roee, Dui_be maa ....m.
Poarballl, . oftNelJkom.u, eie *k'

P1J>:. oUfen .IJj• .lFGBSLAqD'
PlWZEN om den \'OOI'Nad op te_~
eD raloate te maken Toor 8~'8
ZUIVBRB POOTAARDAPPJ!ILS, Lt{I
weten: 'JL BOS" B. ..OBIr'l'l; rLO!D'a.
BALLS, JlAOlJt7JI, Dt1I'1'8OU BL4~. RieM U tot;
luPuxu, JrnIO Ol' B4BLI1I8,eB&: tZle
~~~~.=.)deaot.riDF- .~O::~~;w,

HET FBIT ALL.Eli cw eeD ...-d- via. Ceimpbe1l.
appel worc1t ~ IS NIETS. Wat •
noocU, Jl, il. a. hl*riD, ftDai' ,Telegrapbiaroh A~:
poot .. 'ftD II1IIV81'8 boop Ir__ Il t, C&~ Papkuil.
ea bet Ja IN DMB RICHTIliG de ' '.
SU'n'OIrS .BUN N.AAJ( BBBBEN Bo
VI.$TlGD Ofti' de pheele wereld. i Voor JDantea van Buiten eD

()~dt dU hUOU AudapPelll WUakeliera.
met ftIr-keIlQla aUD "t"lOOb& am Ide
baad, .n dat het d. aai"ent. poolen JilJn
die lDtID met moplUkbeid ba 'YIri!Q~
evenale 't p'Yal" mei oue ~-
KI&1oIBS. 0 i

H. HIES & col. . I
GrUlel POotllldappd Bud.

O~~ J:.onCl... I

,
P.K. Bu 142.

uA ....Y·KER··~1t~ ...•
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OVERZEESCH.
Lord S.'''lIurJ ....... N~

I r : ~,-.; Jl" -( Reu tor ) -Lord Salubur,
• , ! Il II" hi,udert door eeu unY'&l •• 0 in

~~~,' " • Ilit 1 10 .t "'I voor bel OOjIellbbk
• ~~ 't' behaude ieu.t".-r ...

Markiesv.n SaH.bury ...........
I ,. ,i -,;",·-(It·ut.er)-Het laatale

CU • ,. '!,~"d" de óuwndbeid Y.n dell
])1', ,." ",~I"bilry v~rklaart dat bij een
~ ,I. "~" ., Ir Jo"r,~~brachl eo dat 'ijo tem.

-0. iQooelót w~.... lijb di... ~. Brit.abe
mach; yerliet Oranjeri"fier D~ ID raakte
Donderd~ ·IJaap met HR bOereJilllaCht M
KderakOP, eenile molen teo ~' ....a Bel:
moat 0. Briteche macbt be.tood' ait 7,000
mIll en de bot'lrvnmaobt wordt oPfelr ~YeD ala
3,000 mu. 0. oo..'NOn.u-edell met _I moed,
doob m'lelteo eiDdelijk YaD bunne )IOeiue $e-
rugtreli:keD. Han ..er liet! ia niet beiead. Veer
tig hunner, waaronder 16 g" .. ondeD, werdeo
p"'ngen geDolllen. Het Brilacbe yerliee w..
23 olioieren dood eo gek .. eut en m manllCbap-
pen g"'D~aveld en ;:e"ond,

Dooderd.:: had er een lIChermD1IIeiing plaato
te Aroadel, tllMCbeo eolwherg eo Naanwpoort.
Het 8ritecbe ...erli.. was 1 dood en 2 ge'"ood
De Brit.cbe macht trok Deb $erag "aar
Naaa"poon,
Meo zegt dat boofdrechter Gregoro .... lri en

de hee reo Marb en Dieperink op een zendiog
'iJa i" belang ..an vrede.
Bij de echermul8ehng nabij, Mooiri .. ier op 21

deser " .. het Brit!IChe 'Perli8l! I dood en 2 ge,
.. ood.
Op 22 d.ner openden de boeren vuar met

Ilrtillerie op _bet Bntsche kamp te Mooiri ...ier,
One m.o ..an de Britsebe macht .... rden ge.
k .. etst. Scbleteo werd ook in de richting "'0
Estcourt vernomen.
Spoorweg eo tele(frafieche ..erbinding met

Estcourt werd Doodttrdag ..flIebroka", lijnde de
'poor",eg ia beait der boeren.

De ed. beer Saoer beeft eene ..erg\dering te
Dordrecbt toegeeprokeo de menaoh.1l aan.po
rende rUllig en loyaal te bliiven en i. vaodaar
""'r Barkly Oost I(egaao. Telegrafische ge.
meenschap mei Barkly 008t le .f'elneden.

Ver""beiden" Afnhan Iers zijn in bet distrikt
1;"'I""ber, 8earre.teerd op suspicie dat IU rebel.
len zuu,

ALWEEB DE PANT8EBTREJN.

UW&EJW GEVBCIIT T.B 1iIST00UJlT.

GEVECHT IN EBYPTE.
'~ \,," - (Reuter ). - Reuten

t<I,.:, rfee r t dat kol oir F. W
, .. ",e ,h ..r "an de Egyptische
I I, 'W i-beu hoofd Achmed Fedil

_ ".eol .uIYlel te Abul Aadil,
: I . v , wd w e rd geheel in tie PaD

" ,,\ rtl.·n 1{t..Juod.

DE Z,A.S.M, MAAKT GELD. Qoeenalowo, 22 No ...-{Reuter.)-Het laat.
ste oiea"s YaD Jam_to"a is $lo e1!ekM dat
de beer J. K. Bekbr aaDgeeteld is to, kom-
mandut ....0 bet di.ttrikt eo de beer aeia
Wagoer tot UIIisten'-landdra.', terwiJl een u-
dere mijnheer WllfIIV tot poetm_ter II aanp.
lteJd.
.Men Yer....,lat dat Barkly OOR beden door

de boereo aal "ordell beMt.
Vlaohtelingell YaD Aliwal, blanken lIOO .. el

ala geklearden komea DOf .teeds in rroote
ellende &aD. Tot dOl yerre.ull 1108 geeae be,
hoorlijke maatregelelI geMeen tot hip YaD
hen, en alJee "ordt &aDpri ~ liefdadigheid
o·ergeJaten. Hl8rYaD zliD _ meld_waar.
dIge "oon-Iden, maar "U .gn niet !nataat om
aile lIe...aUen $I buo.....n.

NOU NOG .MOOIER!

heer Chamberlain en ....
Dultsehe bezoek.
" ,-\ Heuter) -De b....r Charn-
,t,,, II t" Hatfield en bracht een

II, I, 'r he.Ie-n. H II bad vervolg~n.
, I ",. r ~r'\af H.t1.felrl en daarua

)('J ,,\II,' den I>uJt~hen minIster
," !" I,,· !.l"~rL Er wordl gezegd
, . I h l"ILerlatfi ont\"angeD werd
,.'0 Il k ~ Ieer

GROOTE GlFTEN.

HET DOEL DER TRANRV A.LBBS IN
LORENCO .MARQUES.

Londen, 23 No .... - (Roater). _ De Bonde
K:ruu organiaatie heeft een waren o",,"loed "aD
gift..o oot ... n,en nit all. deelell YaD het Ver.
""nigel Koainkrijk "oor de ai.bll en , ... ooden
>IOldatea in Zoid A frib.

Een onlrenoemde ADitraliir beeft een_
van £10,000 bijged~en tot het lord lII&yor
fond. tea behoe ..e ...an de TraDlYaaJ aitp.
"eken.o.

De L..,odeo Tinw4 corretlpoudent te Loreoqo
:I1ar'lu" telegrafeert dat hij nit Il.prekbll met
hoofdrecbter Gregoro .. ti ...n Tran .. aal ell de
heereo M.rka en Dieperiak, g.looft d. t Iii op
",eg zuo op eeo I..nctill' en dat _jj g&arue
vrede80nderhaodeliDgea aoaden willIIII openelI.

j

_,------
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PROCLAMATIE
'I ;, I ~ X( EI.U:\'TlJo: SIR
'i I: r Il \111." EH

\ .11 ,II Hoo~~t An.nZJ~n-
, ....' \111'11 .... ·1 PI) St Oeorg~,
I ~lld, ur van do Hoogst-

I 'r l. ln)Un'nleur '-n Opper-
, dl l l arvr "8;1',1 ..its Kololll"
I •• d,' H,,,,I" In ZUId Afnka,

j ,r ,)II(h_:t"i+>ldpn f"n AauhOOM@-

. " Harr-r \IaJ es t...ta
T 1111""dr .., I'HZ , enz. ("nz

~ ,I, r I\ulonl .. de Kaap d..
I 'i'

i' i,> \ "!t> ~t'>ru{_'htt"n. ,L~ tbaDli
III I., t pil Llu-k veront rust ou,
II fJIH ht , ....1, rl~ V crteg~ ...

l-, []I'I:!IIl, dl' ullw,Hlrht;-tJ rBJI

L;'p'Jrr"11 t.\utf'toonf'n dlO OJ
\ '-lit III w o rdon t en opzrchte
'" ,II pi 111n.'u \:111 I..h·t !:intscbf' Londen, 22 No ....-(Reoter).-Hnnn. kooilIk,

'tjke hoogheden de prin. ea prin .... van Wallia
brachteo heden ....n besoek uo Tilborr, "aar
iie laatste het hoopilaal jllObt Midn.ght S .."
I.erdoopte, zulle ode het ...oortaan P"';1fCU8 of
'Yakl heeten.
. Men JIfIIrt te Wuhington dat de Trana ...aal-
• ,he regeering onlangB "eigt'rde om .ekere weo.
ken uo te nemen ....0 deo heer McCrum om.
t rent de behaod.ling der ge ....ngeDen, gnend.
~.melde regeeriolf teneltder tijd te kennen d.t
tU Ike ....ecken bndeo geg""en "erdeo door
nll,ldel der militaire .otoriteitell.

Later nieu " ao Pretoria meldt dat de heer
McCrum om erlef ...an af"esigheid Yroeg
wegon. haLlellike omltaodigbtrid en dat het
staat&d ..partemeat "eigerde aall het "ferzoek te
voldoeo.

Men lIIeent ~at d.. 8eniRe "riJ"f'Ïo(f di. plaats
",avonden beeft tusachen den heer .Me.Crnm en
de boe-en autoriteiten in yerband ",,,e ... t il!
m~t bet fooda, d.t ver"-"lIeJd "erd teil "'oor.
deale doorBritache Ile....ol{enen.

Sir CharlN W.r",n, di .. aan~teld la all
bevAlb~bber ....n ee"e di ..i.ie in Zuid A.frika &al
op Zaterdlj( ".k, nil., Kaapalad ..ertrekken per
.toomboot No,.ham [allle.
Het M.n.ioohuis food. bedl"&alj"t£280.000.

Reat"IR .peciale oorr .. por..teut te Nuaw.
poori z"l!"t lB antwoOrd op ....agen pt'!" telegraaf
dat hii niet ia .... t pwe_. is om eenip be ......
tigi oil' te krjjgell 1'&11de "ferbalell ill de pel'll dat
iie beer Van der WIlt, M.L.A ... oor Coleeberg.
,.ich bii "'po Vriist"t heen aangesloteII. .MeD
m»ent lIat r:r eeo foat oatetaan is W.DI eeD
g..ljjkluidendbeid "'0 namo.

l'IERSCBEL VEILIG.

MAAR BARKLY OOST IN GEVAAR.

UlII"ban~ 22 No .... -(Beater.)-o. lpeciaJe
e"rr""ponC1ent ..an de N4IGl ..cd~ MJerra.
faeri: Mooiri"fier, DiMdar.-Een joap 1IlaD.
Frank Sh.w re_d, vi..1 deaen IDO.... D in
banden der boeren, 7 mijl "'&11 bier, maar .. erd
_r lot zijDe yer"onderiDg "eder op ~iie
voeten gfttekl, aadat mell h_ YaD .gn punt
beroofd bad. Hij waa an.. iD. litt buia top
20 boooreo aaallereJeo k"_11 ea hem pYUI.
len aamen. Zijne rreftllpaDemen ""II hila
""r .. onden"" te keUDelI dat er _ ...tIe Jediae
wooiupn "area, en aidea dat Ijj d. koloalatia
geeo k"aad wilJen doea, maar lleubt. de eo).
dat.en, Zij _jja el"(l ...erlanaeod &anpalIde ....
omtrent de betregiofrWl dUer laar._. ft .....
ged~ om Sha. te Weu merbu, dat Ijj op elit
pant niet gebeeI onknDtiir WaNln. N• ..,u.
IDfonoatie ....a den p"llDpM '- babbn be-
kOIll.n. r.eide Ijj ....""taak .. tot hem, h...... bij
met geooegen df'ed, bier beeo k_nde.
Ik heb bjjaooderhedea yerkncea 01'.",

,e ...echt der ·l·horneycruft. op .er!edeD Zondaf,
dat _r updacbt • ..,.dient dat bet tot hiertoe
gebad heeft. Om 2 alii" lI.m. maken drie colli .
paguien eeo yerkllllning om lIit te "findell ""
de ..... rheid " .. omtreot de P<l8Ïtie der boere •.
Voorpo.teo "D 8U1bervnde partij trokbn nu
de boofdmaoht ait, 8II.preidden aiob ait 0.... Darban. 23 Nol'. - (Beater).- 0. NaI4l
de kloof, aa:! bet bo,. ..ueiWe waar"fllD de "fijand publiceert hedea bet YOIPade ape-
iD onbell:eDd &aDtal gevonden .. erd op .. n on- eiaJe teJepam YaD HoóiriYier ,eda&.nl W_
neembare poaitie. Daar het doei YaD de be".. daf: Er ia wem;, niea". omtreut de -.m.
ging b.,..,ik' "no, ,,"•. d "e ..e! ht.tea twugtocb& pil der boeren deaea mol'Jlell. HIIII _, da.
g6¥.'''u -.- lIIea w..rkl.e dat t_ der baiku. &jj OOi ",bm peerd IUn ia de bOllri YaD Bieh.
lte ","kennenI, in hUD atrjjdlll8t, binneD bet 1&Dda. waar &jj Irineren io belli&Y&II den apoor_
bervik der boeren gewel'8D warea ,.comeo, ea weg WU'llU. Het ia niet de8Ditief bekend of &jj
het peard "n eeo bonner werd pecboten. de liia hebben 0PlebroQo. maar meo ~,
op rokte de boofdmacht +oori 0111 bet VDur op _olb. OII.. "fOOrJ>Oe' omtreot ~.. ee mjjlea &eD
~Icb t~ trekken, en, een detachemeot van de w.tea _erd gU\eroIII wwbt .beecboiea. Soldaa,.
Nalal karbioien die &aDde lli.kerftauk op~ J.o.ye1 werd door de rechter lODf .. \!'o1!en
ter"UI eea com,papie nu Thoraeycrofla dit ea atierf .poedi, nwl hij in h"1 ho<opi ..... 1 .. erd
ter recbt.erkant deed, bracbtea dit te W1MII. Een gebncbt. ·r._ and" .... Dl&lWow VAlI diom poe&
der in p1'&ar lijnde manneD w.. korporaal WardeD p"ond. maar kondea ca ..erbCmdeD te
Byru!z_ die .iin peard vprJoor. I)., andere trne- -jjn Daar Harit&blll'l PIOIId_ WordeD. Alle
per wopplllfton, "eigerde .jja ~ $I delle mannen behoordeu tot h., '"eede De'POQL
y.rlateo, acboon bet "'lIur _ ."aar _. Toen Het uiea", ltatioapbou... dat mea jDin
echter bet ge"eervnur vaD do ..;~ .fgetrok- beua la kJar te mabIi, ill Oyerpoo_ "'001"
ken WIlS, liepen Iii hard naar eea kopje. ea!nr.. hClllpitaa1doeleiadea, maar eell klein deel la er
men beijen ...eilig ait. Komdl Tltorne,oroft, alecbu 1'&11 beuoodird. daar de paondbeld ....
die het be ..el vt)ord~, was in aijn .chili: met de bet kamp pInkkie Ue..llent is.
betODode d.pperb~id. Het .ohietea YaD den "Van korporaal Sttn-poll eD IOklateD Mair _
vijand "ae _r .lechte,.ooaJa heWbeD wordi Clarke ~an Thorueyorofta maoht, die Zondag
do~r b"t f"i, dat alecbt drie man &aDonae ajjde morgen ep patrooill .. lliin PI&aD, heeft _
ge .. ond ""rdon. Mell berekent dat o!lltreat lliudl ..Di~u meer ~~m,",. lien ..erooder.t.elt
oeo half dozijo mannen dlMlr OGIe ge .. eren "'. dat ll(J door: deo "'lJ&ndafg_edea ea P'PUIpD
dood "erdeo. Del g".ond"a .veD troepen genomeo .Un,
William .Martin, Belndenon.~ R Thompeon, I ESTCOURT .\FGESIflI:DEN
W&arYaD &!eohte de laatlte eruati(. , .

,.

Algemeene Berichten soa EENS DB HEEB SAUER.

VLUCBTELINGEN UIT ALIWAL .

BA.RJ[Ly OOST AFGESNEDEN.
-----r-

Qaeen.to"lI, 23 No ....-(Bellter.)-De beer
&uv hield Pterea eea ~...erpderiDf te Oord.
recbt, waarop een beelait.~ word om
loyaal t. hlij ...en.
Giater..,ond kwamen lIIe'PrODW BallD, de

ech*"DOOfe ftII dea mqiatraat, eo de heer
OIiner. de .... iatr .. uklerk. hier &aD. De
laatate.. bad laat OBI binnen dea bepaalden tijd
te verintkkell. Hem werd eene betrekkinJ
aanrrebodea door de Vrjjatatera, maar ... _ig.rd.

Te Aliwal Noord wordeo ebre pet'IOnell
_el.tea 1'OOr Jaet OOIJeobjik te blijftII op eea
yerllariDf "ao neutraliteit.

BarklJ Ocet is ....o tele,lffapbiaohe geBletlll'
IOhtp atgdneden.

EE~ E~ ANDER.
OL--

De G1"WJff-R"1IA/lcr CAelt b..t volilende made:
-Drdin'lkcleru Court, "an Komgba, arrj-
"eerde te K:weleóba om bel plaat.slUke con
tlni(ent vao de K()lIll:b~ mount-d rlflea tA oefe-
r-e n. Bet ge 'e,,16 coounlle", met lalten.ot
J.~. i. aan bet Loofd I~"erden hnu •• peus in,
I lt,,:,.'JL''()r'd~rd fcr""ea.nt-majoor LowiR ~n ser-
i eant "unn, Jle IJllltract.eor zeide dOlt bij per,
• >ou'ljk de beJ.l1lkillg.n met kun aaouemdO,
IOIQ." h 'I lOU ,le za.," nail he! hoofdk.8 rtier
r Ipp"rtt ~r..n. Of! YrUllrtllig~.. w..ill'lreo naar
I et frout te ~""", welle08 verwantschap me'
l 'e nabur·_;o ove de grtlU8

I, KONINKLIJKE BEZOEKEN.

WRIJVING TUSSOHEN DEN HEBR
MeCRUM EN DE TRAN8V.£AL.

sra CHARLES WARREN'SVERTREK

EE~ MOOI SOMHETJE.

r,

r\
\ ! Il In ....l"l\lellJe .rwul..koucltglJl-

'. III hu I t I'll h,lre c;reU7~1l

t' ru J. r '" IJ7A', I' hot Hritsche
L.:_'-i hddt'rd als l>t'K~.urt:'ndtJ

\.. r,k .....\nJt'r r.i" III ZUId
- [, 'I" II t'n h"t dt'nkhf\<l:.Jd I!

, .. II hl" ulg \ ,Hl deu uorlOi
, ,..' Il d.> HoILln<b('h" .\In-
.; ,I, r Kololll" b"roold 7.&l
~(Jll...tlt(ltlOnt't-·{p rt'euh.'U dJ~

1)1..'''''' n....wt-'t·nng .. n zIJn
11,·t Dnt"'h" Oouvern ...

DE VERKENNIN6l TE NA.AUWPOOBT.
Naall"JlOOri. lI3 KOY.--(RlIater.)-Eea macht

YaD 200 man beetaand. nil beredene infan$lrie
ea politie, gedeelteljjk per treia yer ..oerd. deed
bedeD eene ...erteuDmg in de richtiag ...an CO-
l_bera. ooder generaal Frenlch. Zij badd.1I 18
mijlen af .. legd toen ...aar op hen geopend .. erd
door een sterke boervnmacbt op een henel
,..rborpn. Dri. der onlen werden gewond. 0.
eersle ontmoetibg hier w.. _r ten aadeele der
boeren.

DI: .01:_ TI: .OOI••VID.
BOMBABOEKENT VAN MOOIlUVIER

EEN SCHEB.MUTSELING l'E TUGELA
DRIFT.

Durbaa, 24 NO".-:-(Beater.}-De NaJ4l Wil •
.... Ylrlleemt Dit de .... te alltoriteit dat ollp-
..eer800 boerell de U 1II'POt.i -uW na. 8Il _
detach_lit ....11 de N.P. te TqeJari"fier drift
liaterea _Yiele. 01UlQ patroaille bood dell
"fijand t.1IItaud maar w .. pdWOlllea teraa
te trekkea. Venterkiolen ".rdea lIittr-a-
den en na t_ uur "Ncb*"11 \roll de "i!ud
tel'1ll. Er .... Na BriUob 0~Yal. De YiImd
Yerbraudde dell • i.abI ftII ScDith.

li
\ . In .S.tal zIJn w..der ....nocb"rd,Je .cbl~tver,

edUl~1ni!!:L:n opgt ~'~pen vo._.r kr[Hfwlenst iD
I U"1n~ ff'f4p. ell' t',> 11.8tnktdn.

Naar b"reko UIL~ IU eeD Enllel8Ch blad treft
.Ipchr. I k,,~" ult,lkelO10doelopbet.IIj('
.,·Id Hpt ha",!"t "'>tuurlIJk, r van af wIe de
.chutter. zIJn.

\ l,.r

...:;riiot. ...te \'rIJht:\IU ell u.lf.
I "r ' . ...l.\lId. r, l.Ut)\(pJ Ill., EnJ.(e.I-

I /,,, I \tru... ZIJn cI",·1 " d"
." ht'ld t'"11 Zt'lr bt·.,tuur, lU.t

. '\ lIJ Ilt~ kUlbtiCutlt' '-an dt.z.
! ~ll "':1..''-,I"" r tut~t'uoUl~n door
};fI'-' ho Gou\,·rnt·Ulp.nt bhJft

III ' .• t h.·~u ...t·l v,,-n gt"IIJkf' ynJ-
1,,\ ,1/,. kllJunl.,t.-.u, h~.tzIJ ,an

!I, ,I'I«! ..., lit ,tfkum~t

\) ,. " lt di' Konu~ul hef.ft ~Hlu-
.! " l,(_: r,''':;'t'rlf~ Ulllt·lbHrp bt:.w Ijzen

li) !jl,·t t'~11 ra..... tt:'n ko ...t.c vaD

I I, r li Ir' KoloUI.ulJ oDlk-rd.f\.l1t'n

O. 8nloll braoht dezer dagen ti,OOO,OOO II'"
"-""r p~tronen en lOO t,'on8n gewicbt uo bom
Oler), Aao bet Wool"'lcb wapeohai. worden
:{.OOO,I"hl pol r'"r.eo per .. ~.k v"rvaardigd. Ill') BOEREN BIJ .MOOIRIVIER.

BIJZONDERHEDEN VAN EEN BCHEB
MUTSELING.

.1
De M.dla"d N,w. .all :!I dezer beeft de

TuIgende bencbten ..an CoI".berg De .tatl i.
1. 'or otd. ~n 81ecbts de bu'l(er. rrideo rord. Het
kiwI' " een kl~lL,c .fstaud !Julten de stad, een
"eIOl' I,<_!cr.-la" dR J uoctie.

De \"r!1.taat""b" burlle" _jjo ordenielijke lui,
maar de TrllIl.valent 'ItU geheel veffiChiliend
e'l tellen een &antal DUlt.cbers. V.le der
T rao.valertl zeggeo dat zii bii Talsna beu vel
behben w:ev'.cbten. en 8Ommi'(en hebL.n ver.
.,:bdleu'jd ze,;cteekeoeo van de Eugelacben ge.
• omen.
ZIJ b~bben I mUItIl. twee Nordenfeldt8 en

tw",,. Krupp kanollnen bU zlCb, 12 of ti pond ..nI.
:lIet kottlm!lnd~e,,'o gaat men Huk8 voort.

"on deo .hla",.r SlUiter I' eeo wagen en 0•..,0
g..i<ommlludeerd, Sowmlge inwonent bebben
b,_,..jolen "cb Old lI&lI de kOBlmaodeerbriefJei
te !!tOft"'[)

Meo lelll dal d. troepen te :iauwpoort un
150\) wt J(~)() WUII .terk '!jn, maar hei I. zeker
d.t er than. ~en ~r,'ote macht hgt met heel
W8 t art II~orle.

Uet vo..reul'lao .• el(t men, i. om Naallrpoort
t" latom hgl(en en r~cb" van deo luo te komen
um R08mead aan te vallen.

ONZIN!

OO.M NAA.8 IS GEEN REBEL I
SCHERMUTSEr.ING TE NUUWPOOBT.

Naaa"poort, 23 No... - (Bel1ler.) - DelG
mo~n ... bij IOno')l'gang ...erirok eell trein n.. r
001... _.,.. ,""t 'ltD ""!IIp.gIIie "f&II de Black
W.toh. denÏll' aitlj'eaoehte ma~ppea der
beredelle iofanMrie, ,ien politiemanoeD eli een
troep der Now Boath Wal. lanaiel'll. Gen ..
na! Freoob en ltaf v~lIIIelde de maohl Het
doel , om eene poeine te bereibll Y&II waar
eell' erkenni"g kon ge-..kt wordea door
de offioi.ren ea de patrooillee. De bereden •
infanterie ltapten ai' dAa ttein _ mjjlell &aD
4I""e aljle YaD Ara.del Biding, eo laaM daar
een bereden detachement af, die de streek YaDaf
Naaa"poort had ondenooht.
N. ~n oor ge"acbt te hebben, ling de trein

Daar oen pnot omtreat ... o mijl nO het pomp
.tatioa, n.biJ Arandel. I)., ...oonte ftJ'k"llnen
waren toe~ aan den ..oet YaD eeaige kopj_
n.bij Arundel. waar de "ijand op ben ...narde
un d. bftu","', tlrie onter manaoh.ppeD "on.
dende. eeo io hat "Ieetril!" gedeelte .....0 d.n.nn een in -I.. honlt, "0 "811 in de dli. De
n"':..Watob bl".8n in de Apoop".gell.. Eeo
aantal klompj .. boeren "erden toen ..eaen rUeh
te be"ern .Iwof &ij aeM.,r deo tr.iD wilde
komen, ..n de CII ... lerie tro.tp .... rd dadeliiIr ait
den treill pJadflO, met behalp ... n eea hoop
d waraligge'"1l, """ru. ajj yoortrukten 0111 de boe.
ren af to mijden. "aa rop lieu terngtrolrken.
De treio bemn daarop den teragtoeht, een der
I"'"ollden hrvoreode die er Daar toe f'8ed. Eeu
Rood.. Kruu treio baalde den .nderell p1roo-
den m.D, die dicht bij de poaitie ....n den Yij.
.lId nel. Een of t"ee der boeren IOCbijnenon.
,e .. pend voor .... rtt. t... aiJo gllgllao ..n (ltlle
8ohotaeben te bobben hngelokt, terwijl bunne
.rienden de Iran ..... o ..,biete waarnamen. ZU
wal"(ln bltj1t:t.ar _ klompje gezooden om den
lpoonreg op te breken dat een aaotel 8poonlta.
.... 0 "'&11 de lijn wal'8D afgenomen ..oor aan de
poeitie.

De macht die b..t Ol_te aoodig i8 om den
"'iiand te ontmoetob. ia ca ..alerie.

\" -,

Dl!! OOCUPATIPJ VAN OOLE8BJ:Re.

I. l·, 1 \\ ordt hf>wef>ru IU Dnkuuue
1"""1 "'IIJk Joel om d. lov.h,.,lt

I ,l. r Ilt'\uJklUf!: tt' ducn l\.l~.k.elt'n
lit r, rlt·r KulOJlltl I.IJ11 mot nauwe

• ol [,L " ..j, I r\~ <iJ1L ...chap vf'rbuudeu met
f":'_ d. r J~qHj)!lh·kt:'u Wet wdku WIJ

· r, 1.1 J It' pO~Ulg lfOrUt a~ull':eY;t"nd
, -,' IllL,,·dt.'ft li t.._, JUt"1I ollt~hl.lnllleU

"':1 \ (1,·1 \ dil ~yIllpatflJe Illet hunne
\\ Ill

t
t'lI in ~'f'U "':;t"t>~t \"11.11 op~tand te

r lllll''I'I'1l duof 11.Ht'r .\ItlJtstelt. .. Guu-
, . Uf ,il tt' ...t ruJdt ren a.l, \ IJ8..1HL1.! t.fi~ttU

\ r lk'l.iUd, r 11t:~'ulklll~ uf dour up IUldt'ru
jt· dadeu t'n ll'(_.uO~lingf'll \ dll d.lt l.luu~
I'!lt (..., \~t._'rdntdieD Ik erk€'u met
. I JJ dut, IU K'~rwll ,,·...u d"zt3 op~tokln.
, 11.·,I'ft·O \ .1I1 lieu tot WIt' ZIJ geru:ht
1IIInl lwbbt,·u III t't'n ru ..tl~e- hou<.hng
. ~'I't gt boon,u.am :&.lJ" gebJ{"ren on
. r1 fIJU", j'U \\ a,ardIg hebben betoond

Il ~p,t~ld werd .Maar de ,·allocb. bt-
, \ "lrup ik gel\ eZt:m heb wurden Dog

I \ er'prelll ,'n hebbeo op sommIge
\ /, lfl~tl,~aanJJgt' gevolgen g~tuul

, ft· t IllIJn t"rw;ttgeo b.');certtot allen
L; J lj. woorJen l>ereikt. wordea t..-
II Il IJ rut;'{ ft, laten ml~Jt"lden door
rn, dt·CI t()t ,.h-uJ Vun hunne ~&-

Irt fLrt_~ _\f~IJt'",tt"lt en ZIch d3&l'-

-r~ IJt'U a.lll J~ ern:::ott.go ~e'Vol~t".
, -'" ,d' .iL Ik doe ""n beroop op

\1 IJ' "rE'lr~ ouderdallen Ln deze
II, ik r.L., ZIJ ook. mogen ZIJll, om

(I ~ f\.rl"'!l' li Ifa.ar '-!;t'7.ag t. st80.-
,r liJ dol Zt'll:PUlu~er) nUl VTIJhmJ.
',I trtlU\ t'rllement en gelJJke
· II. "~IZ.UO voor zlchzeJven _"kl,n ' ll~eu diU TRgPnlllgl!'D te
• t ,. .,1 \·.~n rrede li Zwd

, '1_.. t1Q

.-\ l-ru..YER.

GEEN AMERIKAASSCHE SUFlBPKS IN
.AFRIKAANSCHE HA VENS.

1.""lIetl, 21 ~()v. - (Reuter.) _ Admiraal
Scbl.) beeft 11181ontvangen ..an liin reg.,.,ring
om ordel"!l aftewaebten a)yoren. eeniRe Afri.
kaan.cbe ba"ell8 te bezoeken, op grond d.t de
Vereenigde StIlteI, oi~t .enacbeD eeoi;: 80bip te
bebben in Afrikunacbe ba"en. op bet tea0n.
woordige oogenblik.

Henchel. 21 No ....-(Renter.)-I)., depatatie
die naar Lady arey lIing op .. terea, !nram
hedeo acbtermidd., terot. Zij baddell eeD
onderhoa~ met komlll.Dllanl OliYier, die Ite~
.....nekerde d.t de boeren ,"11 plaa baddell om
bet oiutrikt HenlChel in M 1'&I1ea, maar lteeda
gemeend baddllll da, ai! lllbOOrliJlllD ilea dD.
...al op J..ady Grey .. ilden IIIIIkeD. Zij &eiden
...erder dal zii eeo kommando a..... Bari:I, OOR
looden om dit te nemea. I)., hoeNlI Yel'llprei.
dea nlecb. geraobten oBltreat bonne OYerWiD'
niogen, onget ....iJfeld OOIill ...I.l8d te oefenen op
de inboorlinll'8n en op honne eigea ,,&ifelunl.

Kon MEER REBELf.EN GÉ 'RREBTEEBD

OranjerivIer, 23 No". - (Renier.) _ Een
Eagel""bman, die jai.t uit den Vruotut i. Ife.
lrowen. b~rIcbt mii dat de bu'i"sn moed ""rhe.
zen Een I(roo' aantal kl.lleo er bitterlijk OTer
dat 'il 'u den uurlog ~e.lt,ejJt "ilO, eu ..... reo
wruk tellen r·p.id~nt ~tt-!Jn. Zoo .I..rk ï. dit
gevoeltlll 10 ""0 ze"~r kommaDdo dat prNideot
Sttyu ....eigert het een boo.oek te brengeo, dur
b1txeroomen h,,~ft d.1 een "U.ndeljjke demon.
st"r\lIe tec:eu btjm z)d [o;.lnaa.t wurtlt3u. }Iuu
IDformant is zeker van éeD ding, d.t "anoeer
de Vrlllt&ten de oo ..prmljllelljk~ oederlaag heb.
beo geleden, pre.ldelit Steti~ door "tjn .igeo
burgenl uI doodgescbot ..u wordeu.

Iu de uidu .. e 1'~,krel!OUd Vrij.t.a..t..chd afJ ......
ling~o lijn moeilijkbeden oota&aan omtrent bet
Baoateil". van ambto>ollren. Kommand.ot
Wel!llel. beeft dit o" ..rkolD8D door manoeo tot
landdr08t, eOI., .. ute.tellen, .ier ....dent of
gToot ..aders in dezelfde betrekkinl(eo bebbeo
dieoot '!edIRn. ~ ",.'reilde d.,t &nlk., kwali1lca.
ties 10 (~e fa Dl I' J .. ope '.

DE REG FLA TIEN VOOR DE 'ROEREN
OP::VA~GENE:i BIJ DE DUK KEN. DE ZAKEN TE .MOOIRIVIEB.

De .'.Igende zijn de olficleele r81lulatlen "oor
de IrrUi(lIi(e.angenen bij bet tlideluke militaire
bo.pi,,,,,l. bij de Jokkeo, en worden op verzoek
der autOrItelteo t"r IDhchting Tan het pubhek
gepubhC8t!rd Bd mO<'t gomeJj wurden dat
verlofbrieveo om d. gevangeoen te bezoekeo
slecbts g.lrll~ "ijn. wanneer gek.trend door
majoor BamhrIdge. I'_A,A G.
I De aren ruor m....ltuden .ullen ZIIO al.

volit :-
()uIlJ!lt il'IS v.m.
DlOne, 1245 0 m.
Tbee." 4 nm.

:_! De !!e'.o~eue" lullen ltcbaamsbeweging
kunnpn b~bben op exerClliegrond gedorende
deo <lag, op zulke ureo al. bepaald mogen Wor.
deo door den lUlht",ueD kommandant,

HelO~ke ... 7ulleo tOOl(elaten worden tD'8Chen
de uren 3 en 5 n.m op Mundag, Woeood&( 80
Vr II'J ag

Het un'al bezo.t.~rs zal beperkt worden tot
li per <i&(,.n alecbt. tw .. ter,.IHer tijd. De
t!id aan elken bezoeker toege. ba!! zal 2U IDinIl'
teo ZIJO. •

Elke bezoek ..r lJIoet eeo g8'!Cbre"eo .....rlof.
brIef bebben van <ieo boofd 'ltaloIfiCl"r, lijneu
vali C1~mmQflic!ltiel.n d~n naam opit'ven "'an
den g~.an~"oe .-lie bl; .eo"".bt te zien.

4, Ue mihtalte kommandaot zal eeD tolk aan.
"ïJz~u ow dd he:w..keu tOIvergeaelleo eo tegen
woor,lig tE "ijn hij het onderhouel, Rii Illl)oe ONTSLAG VAN EENIGe GEVANGENEl\.
.ieu dat geen bn ..f, pakket. eUI., aan ooaigell " ...
gevangene worde overbandigd.

5. Ue\'anRenen lullen toe ~.-.laterJ q>'('Irden om

opene. brIe Ten te zeoden door middel Tan Jen Pretoria, 23 :Sov., I"a Loreog8 .'\larqueJ.-
,nIhtalren komm.lIJ Int, d." le zal lezeo eo op (Reuter ).-D .. niel.8trijdel"'l eo gevangeoeo ...an
de _post doen bezorge. Lobatsi en Mafeking, meest Ipoor"8lflieden,fr Alle I>ne...eo Un de I(e...an~eneo zullen I werden per trein naar D~l.goabaai gezoodeo,
mOt ten geadr""....,rd &an nadat zli een e.... badden afgelcl(d om niet tegea

Dell mllllalron kommandant, de Tran.vaal te vecbten.
Nieuw militair bo.pita.l, De Xaderlaudacbe opoorw~, iDkom.teo be.

Dokken. droegeo gedurende Oclober meer dan een k"artdIe ueu zal le.eu eO ze ,.au de re.peUle.e p". millioen.
'0'''.'" zal overl,andlgo·n. De kleurlingen die de repnbliek "erlieteo

7 (Oeen brIe "en, l"'kketten. eo •. voor ge ...an- droegen £60.000 er toe.
genen and",. 1I~..drell8..erd allo hlerbo.en uu.
g"iI"V"U zulieo chor deo mlhlairen cummandant
worden oot vanileo,

J, K. TROTTER, kolonel.
UO<!fdatafolfiCl"r,

LUDHn V&u communJeatle.

pr.u~nEREN r:s JOlIANNESBURG.

Naau.poort, 22 Nov.-(&ealar.)-Vel'llOhei-
deo.. meer arree An ... n ColOfherg OOerva heb.
beo plaata gevoIlden, alleD "e'renl deaeltde
saapicie dat 'ij rebelleo ZUD.

OE TOEST A.ND VAN LADY GREY.

EENE DEPUT i TIE urT HERSCHEL.

Hencbel. 2'l No ...-(Reuter.)-AUe Britecbe
iD"Oro..,.., behalve eon~e vrou "'0, II{jD alt
Lady n,..,y rrel.OodcID.til 011. "i ..kel. en pri,.,o
"apenen 'iJn in bellit geoo!llea door de rebel.
len. De m_te der blanke famili __ jju van
bier Daar Baaotolaod ....rtrokkeD. daar men elk
uur de boeren ver .. acht. ~ foboorlingeu -iin
eellJltemDIÏg beeloteo om eeoigeD in ... l "'n
ai'<!nte tepa te .taan en kOlllen nil .Ue bo.
ten met geweren en auegaaien aan.

EeDe depotati.. be.taaode ait eer".
W ..... "r, R. Tho_ en V. YaD d." Biil,
R.M. klerk, giDf Pieren OlD r landdrost .My.
borgh te "'I8n .... "iin. ord .... "aren omtreDt
dil diJtrikt, maar -OD n<>iDiet terug.

DE HEh:R WI:S~Tr)~ CIHTRCIlTLL.
KOM1UNDANT GROBLER NEEMT 8

J:NGELSCHEN GEVANGEN.

OM VAN RENSBURG TE BESCBElUIEN
Naau"poort, 24 No ....-(Beater.) -Het "ordt

bericht dat komlll&Ddaot Grobler acht voornIl
Dle Eogelaohe inwonenl van Co_berg ge"fllD
gco beeft l{enomeD, en dreigt M allen te schie.
teo ala Van R_bara al, ~eD rebel pechotea
wordt. Men beeft geen nCIII! "fOOrhuo ...eilig
heid daar er IIt1('o plan bestaat om Van Reol'
ba,,' te acbieten, die waarschijnlijk Diet Yoor
eenIgen tijd aal terecbtstaaa.

EP!N SNAAKSCB'E BRIF.F.

VAN WIE EN VAN 'IfA.U ~
Naaa"poort, 24 No ....-(Renter.)-Eell ope~

brief YaD Ooleaberg is in het kamp yia Baao ...er
ROOUI ollt .....ogen. Het .eldt dat kOllllllaD.
dant Grobbler di! b""rell Fryer. Greena .... ,.,
McFarlane. Hyfi ..ld. KiIlK, eerw. Cnmr, pfflfee.
oor Wilaon Scott en t"ee andere JCïi",lMben
beeft g.....angeo _genomen, die ...ertrollwell atel.
lende op de Hollandecbe proclamatie, be&lotell
te blij,..n. GrobbJer dreilrt ben dood te .clUe-
ten ala er eeoig leed aan "'&II Benabarg wordt
gedaan. I)., brief is ollgeteekend eD waarwcbijn.
lijk ingesmokkeld. Het bealDit met te zeggen
dat d.. Briteche 'PrOD.. ea en kiad_n besuber.
~ ooodig hebben. Het wordt al. iets bom-
buiiacb heeobouwd, en yerbetert Van ReDS'
borg'. aak oiei.

Een pear dageo geled'D word eell boer "lIf8Dll
boorerraad ge ... ngen geomen.

DE EDELE SAUER TE DORDRECHT.

TERGADERING VAN Dil: INWONERS.

Lourenco Mar'luez, 2.3 No".-(Reut.er.)--1Je
DIgger. ....." •• meldt dat olltzettand veel plunde,
ring v.n onbewoonde baizen plaat .... indt. In
veracbeideoe WoulDl{en op hOApltaal bea ..el eo
in de Braamfonteio buurt ISingebroken en kaat-
naar tafelgoed wegReoomen.
De ",,,ecring hteft onder onrweging d. zaak

van den h"er Win'lon Cborcbill, de corr8l!pon.
deot gevaogen genoilleo lIIet de bemaooior ".0
deo fl&IItsertr.in oablJ E.tcourt. eo men meent
dat zone aanhoudiog' slecb ~ t!JdelUk aal lUO.

DE NIEUWE AMDTENAREN TE JAllES.
TOWN:

BARKL Y OOST EN ALI WAL. NA.AR MARI"rZBURG I

HET GEVECHT BIJ .MOOIRIVIER.

r . 'I' -.. I flu ...,

L' - III! \ I I, r, \ \ r....(;E\ L\G.
l~~

'f \.ti dt-' Et-'rste .\ftnL'" ter ,
" I'! ..! \ ...tPD \-oVt'mbt'r 1899
. 'In dip ,\f'\j,,,,tratpn, Veld-

J",~,III-·k Ambtf'flaren w01"tit
- l 'tl-' r)()n·nliita.t.D(lt~ l'E"rkla.n.ag

1

1

\ .,,11'1.' df'n OOUf'('ru£'ur eB

I fl" ,n bt-·t wordt van hem
1 f. I,lr 100\-.'(·1 mogelI. t( PH-
',II1Irl r.,,,pt"wtll-'\"'f\ dLitnf!ltf'n,

r !'o.f\r'_' fJ • n ,dJ,. '. JU""_.j,.,B..~

L' r'o, tit om .L.iU hnnll~D
If1h\!lld nUl do verklanng

Onrban, 22 Yo ....-(Reoter)- Prina Chriatian
Victor is &aDg... teld op den lI1af YaD kapitein
P ..rcy !!leott, k?mmandant YaD Durban,'11 aal
heJenavond in Dorbu unItomen.

De nabijheid der boerell &all PieMrmarita.
bara heeft eene ..eranrferint i" de "ferdedigiue"&II Durball noodu.li:elijk idtUUkt.
Eetoouri _ij~ nog.
Atle berichtelI tooneo Iell daidelijll:ate &all dat

de blel"On pdetennineerd "iin op Maribbarg af
te rakkeo, I)., rrootBte maoht wordt ieaecd
26 wijl JC "'&0 H)wick te lUll, en IDeO aagt dat
se aDder bet peraoonliik be,..1 YaD (IIIIeraaJ
Jonbert .tau.

In dell .lag op beden trad de Bri&ache I114cbt
heflietaaal ...erdedigender"ijM op.
I)., correspondent YaD de ~~ zegt ut

de twede bom YaD den yjjand eenïre pa-.
nil eeo detacbement artillerie "fiel. De hom.
lDelI bantelI maar doen geeD kwaad. Het 1'lIar
doonle een half lIur met bulcheDpoosea YaD
drie of >iif minaten.

De troepen lIl-.kteu Dab met d.n __
spoed gereed en roben op ond.. bedek1rinr
waar het mogelijk ..... , De artillerie..... geea.
tioneerd IlObterhet hotel, "aar 1-' Harion
"DItaf gelogeerd wuea. KoJor.el Tboru,arof •
~t bewOOl aicb oaeler bedakkinJ. nn bei
raDdje &aDde liUer ftaok 1'&adea Yjjaod. Er
....... einig g""eernmr. o.,.jjaDd bad tea
lDÏDIte een Howitser bebaly. -.ponden, ea
_.,tpaoemae Icboot op _ allRUd YaD ,.jjf
lIIijlell.

1\" P ,;C"HRU:\'l:R,
E""t<> MinISter

'( ,It1 nffi{'ltW"l~ 'f'f.rtahngpQ
"') /t;'n)l~" Ont__UOU\ t.nlf ..... , SCHIETEN BU WILLOWGRANGE_

.Mooiri-rier, s3 .No... - (ReaMr.) - I)., NtIIal
A"""_ __ pond_t dat o_bo_D
Diet..... .... &ea' ....nro."bant
...erkenDer ~ri deseu morgen dat hij op
lijne "'erbuaiDf IAuiclelVka-chutnur boorde.
eD OCIII wild '__"'aur ID de richiiat ... Wil.
lo"".... waa:rhec klompen bomia in 1"00-
'tea baat reden. Bii ,.Ioof.4e dat ..-J
;JliIdyard YaD ait Eetouw-t aIaaP " .. Dl'" den
"'paad.

',VOODSTOCK.
OE EDITEUR VAN DE CRITIC.

\{.. I,'.;,do ..ld ,
~I) \ OV8tlI ber, 18fl!l

/ , . r ! '_ ru.lakto f'tAll deputatle
- . ') , I. j. >'lU OCl.7.t'U goac),ten

Jl, • ~

IJ r n,lt1Hbt-'r~, the ..1"1 \Toord-
. I I" d d twm d.., a.a.1l~l-\nAme

- \ 4.J lt"'n urn na.men. .. de jrr,.'!;b--

, 'k l"Ij"'udorp aan bldol"n,
11..:. InN paard h-t""panut"lD

. J'-11 (Ht\t nJtu~ L~ f"IIeD

" ,r (.lrn,,~,," I Spreker
II, rh"')lJ~.'n nwnlltga.ug In

'., [lf" J);. \\IJk 1.-;nu 7.00
._"'IIIP1,'.ll:o hut ~evOólJ~

-' II.kllll,j 1~ "oor hJ1Tl\n

. ,J.'n l.!t"'(lunlnd,.. hef Ja&r
" , I·.·/,()o>ken. zooalJ bJ)
. d,.. rt l ),'rha.h-t_' bf'bbell
'-.. :ILYllPlnt-n. mAt 't rNol.

"': I. DO" BOo'r eeo n;.
." ~ 'Il ,~j.II~lIe,den ZIJ had-

. ,~ d, li I ~nl rl... De BMr
II ~. r l.",lr!)_'](fpu mn der..e

1I1,,, .. jpr - ,,;'·m~n~.e. In
I,·u ~ 6ll.,,'hl tlI$ dat

.• rtl! t"onr 0"'\ rn~ ~

VERLAAT TRANSVAAL EN WR~EKT
ZICH NU.

l(,..t,,~1 knzArne.
IllSovember IR99. LoureDl]o Marqaee, 24 Nov.-{Reotoor.)-

De be"r Halle, ...ao de Tralfll1HJal (''Mtic (Johao.
n_burg) knm gisteren a.ond hier aan. Hij
oot ...ing last te ..ertrekken teoge ...olJre YaD de
publicatie un ....0 artikel ter Y8rdediging der
uitlanders, liet o"ortredende ariikel "lit dat
.. at ook de nltslag van deo .trjj.:! ml; ajjn, de
eroatiqe uitlander Ir •• tie •• J blpy.n be.laaD.
De beer Balle zegt dat de behandeling yan
8<'rw. Hof-nerr, diu nu lIetlr aiek U ea aan
melareholie lijdt, _r aehand.lig ia, ea bijna
gelIjk .taat met die YaO Dre,Yf1lll. Hp aert dat
de boeren erkeoaeo da\"1jj een groot aantal
paarden behbpn vArloren. Boe ....n familien
aemen beZIt ... n de onbewooode haizen en
oemen de meubello W8lf.

EEN VERTROUWBA.AR
bENT I

CORRESPON-

'1r.:F.R TROEPEN .
Nuu.poor&, 23 N, ....-(Roa~r,)-Ket be.

tr ..kking tot mijD $l1egram Y&II ~latea, be.
schoa. ik het .leeh$l billijk $I .... 11dat mjjae
aAomerking ..!! omtrent verhalea ..an de occapa .
tie ....n Ooi_berg door een VrjjatuMeJI kom.
lII&IIdo, aOOalI in de E. P. Ht1f'S14P_Pa~rd
door deo eer". C. Uaber Wilaoll I118t pheel
joiat waren, e dat Da ~k, ik be"fiad dat
betgeen de heer Ulber Wilaoll nrteld beeft,nu Juut Ill.

TELEGIU...U' GESNEDEN .

DE HEER SA.UER NAAR BARKLY OOST
UQN TEMOOIRIVIER .

Mooiri-rier, 2'2 NO'P,-{"IIter.)-Gedurigé
Hj!ena "fielen bed ..umiddac om -rjjf aDr ea
gebruik mabode "'0 de lIliat trok de ,.ijaad

2 01188 macbt lIaIII I.beel - .... dedi·
houding aan, maar _ plooft dat OlIM

IIIlIleD YIrIIieJing ood.. deu rijarld ....
bl1lOhtea.
Generaal Bartoo h..eft .... trepJeo ,_:,_

tepa eene Y1Il'rUIIing.

VERSTERKINGEN VOOR NAT..A.L.

PRAATJES VU' EEN INBooRLINGE.N.
LOOPER.

Durbm, 23 Nov.-(Reaier. V~ iD de
OY-DdiDf.)-DeP~--'~~
eli Avl'lJltia hameu Ju.den aan.
0. aPeOiaJe oorrwopoudeat ftIIde NtáIl A4-~ -.rt :Er YieIen aJecbta _ pur bciaa-.

""n CJea ~ aU:dI dell aOt'PII.
tAn ..erken_ di. _ )IIar..gJea 1IOOI'd....na _. '--tiet bet __ ..,...__
Due 0101'101.1 nam _ oftIcietl .. itt..,..

..... IOOPIII' ............... III; ......

Donderdal( Ilrrtyeerde de Wai""rrllo Tafel,
bt..1! wet hH :ileu" Z"tI ..ud cootillge~tl ten
gc'.lp '"aD 213 man met 2:-10paardeo, Zo ."a.
tIlen Jll"t"rmorllell aao wal en marebeardeo ....0
bet dok naar d~ Grucnpoot Moout .aar -ii voor
e6mge dagen .ullen kamp<'eren, tot de hn-
kom8t van de andere kolomale cooting"nten.
Wanneer d", zullen fijn aangekomen znllen le
allen In 8> u k ,Ion oe door de .tad marcb""ren
oaar de P.ra' I,· .. o.ar ze door deo burgemeesa.
• r .ol'~a .. orden ~fl8prDhl1.

De K./demon G••tle, met O1lRe......r 3OtJO troe·
l"'D aan boord, k ...am Dollderdag bet dok bin·
nen en een hoe •• elbeld oorlog8Voorru.d werd
O&n'wal i'ezet. bene .....n. etlfI comp~gni ...... n ~et
2de royal bigbl.ode". eR e"Dige comp.glllen
vao het geoee8kllndige korp!!, Het Wel.h re.
Illtn~nt "Ii bel :Id" regIment ~orthomberl.nd
fu.,h"n<, hle.-en ."n boord en gaan om d.. kast
naar Port Elizabetb of Natal.

One ....Wrous "an dooSouth African ligbt
hOl"lle cnarcoo.,rden Dooderda!( naar het d~kl
ginll scbeep op de Jamaica", <he nav N.tal
t'ertrok.
()nk zIJn de t"'''pechepen J1a1fChuler port,

Chr",till'" en .lInomrlt met t ..oepen en ..oor
raad naar :iatal .ertroklren.
l'lIIter arri • .,.,rdo de -"N'"W van L,v~rpool

md het cJerde batalJoo Kinp Royal rillee en
.'ec;ge com pagnies ..... de ... ld, en g'''fl8tigde
hoopuul korpo<eu.

ne Ch,(Jl<IlIl. ~an BnerOfl Ayre. t.r1<·,t mlli.
ten en pro nOle,

Kolonlal•. ziJde. QuoMn.to"n, 23 Nor -(Reuter) =-Mon .'>gl
det de telegraafdr&old afpmeden II tuecb.!ll
Dordrecht ea .Moebeeh Ford en Rhod •.
0. heer Sauer ia met een br ea n~r paardelI

,..rtrokkeD YaIl DoI'd:reob. naar BarkC,. Hij
i. ..." plan om -- ...erd.. "'erpderioc op
Maandag '" DonIreebt te houden.

DE HEER SAUER TE OQ.!'DBECHT.

GESLOTEN BANKEN.

TROEPEN EN EEN SPION.

QlJMIIItown,iS No,..-{.II.eu_.r-co-au-.-
ril Saner nadele, op _ ~ te
Dordrecb t, de A.frikaIUiden tIUI om 1o,JMI te
lijn, ea he, aehijllt dat au ctit 1IlIlJa do..

AI d. StaDdard Buk WrbD op de ~
ziju ~.lote", ea haane beeifbeid _ Qu6ae.
town YWp)utP.
V.. houderdea ....... iIdUterie ajJD iD

~wn""I__ I

:se. tb il am::;~w.-.~ ..

GiMeren haddea wij het gellOEogell 9811 Da-
denOlld te bebbtiD met iemed die o~
.... ColIIIIberg is omea ell die 8fUIiP
dapa na d. oocupatie het dorp door de
republibinen .... daar is ertrokItéD..
Hij _de dat llij Di~ .... ~.

om half vijf, door eeD m..d gewekt werd
met d.. vreemde aaukoudiging dat de Npnbli-
bina bet dorp hadden aaiAiDgeId. Hij .totad
dadelIjk op en '-0 hij aitkw'wn zag bij ook
dat er menscben rondom 't dorp op de ru-
der!. ....aren. ~o h..t d.urde met.1ang Illeer ol
eeu aantal van beo W&llin .bet dorp. lila
ging direkt naar de ...0D.ing YaII dell ~
en eischte de sleotel ftD de publiek. gebo.t-
"811 op. Nadat die gebou,",," iD beat __g-. deelde de magiatfta.t, de h_
W r<'osch, &aD het publiek mede, dat .u.. eBt
111ich stil :souden WiII_ houdeia OD"""" ap
.bet dorp soudea a- lIIijYee..
KomIIla .......... lfIIIIit ..........

r, L~ Rou I: Poll Ilt' Beer
"I'm. rkm"en h"dd"n ,,~

I It_, B~r in f'if'n l.(\8r
I' "'Id,) da.t bet hom zeer

"H rlt"'>putat.IO tp ontm(ltl--
,n j '>~n nJtul~ te ont't"a.IV
,~. :"',d .. die do ~runeente

k. r kCIoI"\'5terde 'Bet wa...~
,•. ,'r I~ "itt. als d.. moti ....

"'I,I,'~.[ ••• -doch en rltt ",,-ral
, ...11f '" ,h t¥lI kOFIthAre eD

" ~,~3k \\ I" <It, h.·fdf' '·f'rderr
·".Iot ilIJkht'"fll'll waarmede aee

. '. '<.lDlp"ll hf>.f'ft, en DleeDd.
ltd,· hfl;m ook nauwer aa.a

, ",,"~,nd"D :\'''1( .,..0..- t>.
r\4 .j\, ":'f~IDf'ent.@. "aarop

• :.~ Llch naar het rIJtuig J...'e ~au __ .

GENERAAL BlLLE1:
" ...\ r ""Ii v. -, Inen ie gen ..raal sir Red ...en

Buller Dooderdag mol de Mollawk naar Natal
yertrokken.



L.... lDen ,",rapreiddeo sij .ich io lIChermataelillj'
"rel•. C. oom~nie kwam op de linker lIaa.k der
ioereo. $oen de karibioi," eaok __ .o eo door
eeo I!oed onrletrd. be.egiDt dlIII ..ijUld, di.
IUlchen 700 en 1000 lDan .lark .... in deo
IlUUr ~p. De "iiaad bad eene poelQe io d.
nabijbeid ..an .. nli boecb 0PrDOCIl.O. OlD 4
UQr begon het l{8..ecM UIl le drie ajjd.o eo
w.rd met kracb~ voortlfese' toidat bet doUer
werd. Het iA &<Iker da' unml!rkeljjk nrli ..
.."n de boeren WqJebnwbt i•• 1BDt bebal ..e een
, ~el kruISVUur van drie sijden, baddeo 00&8
Inanochappen t.ee mUlma bii mh.
De boeren sehoten leer a1eobt. daar bODS al

"an ocboteo booz over onse ID&IlIlflll .. ielea.
z ,U. over de paardeo di. oen eind naar achteren
• tonden Toen de duisteruia in-iel hield bet
vuur op eo de boeren maakten gebraik om t.ero,
t s trekkeD. De Eugelsche .erhezeo waren t.ee
gewonden. T ee allderen ontringel! acbramp·
.. onden en '" ID .......1 huuae plieb~"n le
be.rvatten.

HET ()FFlCIEELE YERSL-\G
M.,-it.burg. ~:l Sov.-(R.uter).-De ..olgen-

de officieele communieerie wordt I(~i{ef'eo.
De boeren -HO aan beide audeu v.u d-,n

spoorw"!'C 'Vol.lrtl(eruk:t tot aan MO·ltrl"ler. y ...o
ochat bun aantai op ~,()OO tot 5.00).
Om 1.30 nm. op den :n..ten dezer begonnen

aii 00. kawp te Mootri VIer te bombardeeren. pn
wierpen omtrent 30) bowmen. die reen k .. aad
deden. Uose kunonnen !:aren an t ,..oord. en er
vond at en toe een gesehurvuur plaatA tot •. 15
um. Intuseeben trok ouae infanterie tegeu de
boeren op, maar slech t. een paar compaewea
:rwamen onder schot De boeren ...acbtteu met
op onsen 1I.&0vaien bet vureo hield van beide
kanten op omtrent;' nm. Onee yerlielen WV8n
drie man gewood Teleg ra ti.cb~ gemeen·
schap met Mooul vier .....,.<.1etJ~ tud lau~ ver~
broken door eeo donder.lerm.
OMe troepeu te Estcourt, ~Iooirivler en

:Sotho ~bam ROda "iJll ..lien \Vel.
Del~" mor,eu (deu l:~te" I om 5 allr begua·

oeu de w.,ren op nldUWoos kamp te bo mbar·
deer. a en bet ~h'ett~n op verreo afstand duurt
Dog voort.
",8calet.en 15 ook. ~t~b,){Y.t Hl tie rlcbtlD~ v~n
Eatoourt

Het volg"n·i~ lJ' de 0tti_ lth~l~ 11}5t r.n \.)O,~

yerhelen l' )[""InVler op :?'.! ilp... r :So 6,11f)
korporaAl Fr,.-er li tr(}e~ hnofd "ond hebl;
uo, l.~i. 301d,.,.t \r.",pv. kOiel .. onde en hreuk
vaa recbt ..r dubeell. '''aar. (b,"<.1en VIln Tbor~
neycrufL~ b~rtKit'ut! IlJL..Ol,tjnt uv. :!)HU. 1kJJdaat
C. KOll(ht. kO!l~lwouJ. hnkerocboud.r, B. ww·
pagDJ<. 2de D.vu" •.

Bechuanaland zijde.
VLn':HT"LTN"~:N l'IT liRlKWA.8TAO
Hopetown, 'l."!. ~t)~ -, H.eut'"'Jr )-Oe heeren

Ree. en ""'/0. d_ m&~I.lrut.kl ...rkeu. '!l0 jnu"
van l.rli{",,~t&U ••.Iu.•!!{t1korueu. ZU L.c~~~U d.L
een a.uJ.t.....1 Jer lnwonerh vau (~nk.wa.8tad wen-
8Chen t" ,. r:rt:L1H:J, ID.lar I :\.'U1.1 1 wd Jc "i"ele
voertuI~f':J hur'l Z,·Jt~ 1Il\'('neLl 7.tI dat rle
m&g1....~rallt ,'~n af""tJlI,d /.IlQ\V,t 4) muien, Eal te
voet mOf'ten aHt"C'P't'n ZIJ werden ~ekAerd bn
de pont t~ Maz.l,fonteln Pil vertel,1 dat nIemand
k.on ovur~<l~U.l. 1.\1 vertf._·!dt"P dar lil ~t1n pa~ van
den k.oUlw:1odanL uadd~L1 t1lJ dal JH ove.rgiugen,
Toen .LU uol.&r J~ pvul I{dj~t;.O, .,>~ho"t W~D O}J

ben eu Lil U,,,.steU ",U '.'IJ langen tud plat
liggen. T.o I"",soe za,,'" L,I Jd I<a05 ocb ",n,
hepen hard eli kWlI.weu Over

WORDE:S lXEZIo:LiIl TEHl'(;l;"~L.-\GE~
TE ZIJ:\

OnL0JenVltr, 2.l ~uv -(Reuter )-De beer
TnttlJ~, ~ao LL l Illl)ndeparteweot, 1:1 bu~r van
Barkly d, .. "kt da It.k ':Den Hu 7.c.t d~t bU
lilt gertroQwhar"3 hr,n veruom'''1 heeft dat
een Boeren kommandn. '~~I man .terk. tracbtte
om K uruman tt' oemeD, maar ternfl~881aR'en
werd door 1;0 mlln Kaap"'be rOllI, •. onder
m&gt8traat Coati... lillhard. De boer",n leden
.waar

r.Io:VECIIT n: KU[BERLEY.
OFFllïEEL RH'!,IIRT

Het v'''gende lO door cle mlllta"e autoriteilen
a&II d" pe.... medull..deeld -

KImberley, 17 ~ov -Troepe .. R0t!8ite.r en
Cwke werden gll'teren gewo'ld. waar gaan
~oed 'ooru". ){d ~iié oud-re ge-..onden gaat
bet ook goed.

De v!}and bt't!(l" ht",i~n het re!tf'TVOlr PO het
noordeluke deel der .tad te bolllbardeeren. Geeo
""bade werd .erooruakt en nIemand gewond.

Om :! our n.~ maak .. ur lt! b r,-,Jen~ mac~t,
vergt z:,Jd vau k,Ul()OOPO prt ~."'stt·unri rioor de
Beacon.ti .. lr! .I~rl.w.cbt. eeu UItval van UIt
Bultfontelu. lv olr",.en ,teD v"and terug tot
aan den rand 1'&0de Aleuudettifont,"n vieL

Het ~!:'\ \,;cLt ut:e:.Jn uH.l \ 4j . Il JJU; lt'
tot 5:iU n.m.

De vl)aod vuunlt: ~D ,,, ,;\ cb,,' vi 'lJ: I I

kanon ten zuiden van \Vesseltuu dorp op OULe

bereden troepee ·,n Beaeon.tielde.... (i""n
ochade toegebnlcb t •

OilS ""Dlg verh"" wa. kapftêin (;,><II~v.nF'H
iu bet be"n met een kogel ~ewond. Dl~i ern.t~,
Jh "llanQ wfOrd f..!'e7.lend~f"n f)f il'ewonden

op draa.gbanm t.t vervueren, maa.r hUll vurhee
UI DJet bekend.
om 4 15 n.m. "pende de Vijand weder vnur op

ona reservoH en noordell,k depl der !lta.ci UD.ze
kanonnen bean ~wvorJdcll Jl L Wtlt etf~k l. Boe-
ren ge8Chut deed geen k .. aad

lI.-1.FFK: \,,'::; VEaH.A i.E:\
WiJ beb!. " . ,n Reot.tJr een lal:' i, .1, " uit

M.afaiang ont •• 'KOO, dat on!f'" '", en
niet. &Ilden~ k..H.:',J' dab een lJr'."tvUHlHUe; .. a..u aJ
de pbellrtent8llen d,e t.. \fafuklUjI hebhen plaatA
'f8vonden toe. 31 (ktuu ~n wa.arl'led~ uoze
lesen r""da bekend ',,_ lI.1 eenI';. tU-.k
.. aarellge dat In dit bertcht .oorkomt lO dat er
lU erkend ...ordt dat bet bombardement grootu
schade &an de ~'I'bnu"eo h~eft vt'rt>orl3ut, waar
Dl.t "eel leveD~ heLt.· I dOt-'n ~t r!JH'&.~ll

Vrijstaatsche ziJde.
DE MAHERL' ('IlRRESPONDE:ST.

VEBTEL T wn:R :\[()()IE KL('IT JE:'!.
M.ueru, ~l Nov -(Reuter )-Aet gerncbt

gaat :lat er v",,1 vdrout",aardlilng beenchl
onder de vroUWen ID den VrV.taat en de Tran.·
vaal, du:!! [D.;eoen dat 1.1) bedrogen ZIJD omtrent
bet lot bunoer echt~enooten. "elen ...aarnn
ge.ond of gedood moeten '!ID, maar de feiten
en ongenl·lusten acbtergebouden liJnde, i..Dleta
bekend. Over bet algemeen bepalen ZIch de
rapporten gepubliceerd door de boereo tot een
maD en t.wn D&.ird lt!'ewt>nd \[en "reeet nat er
bitte,.., ontbullIng"''' LUllen "'.IUD al. de ou~e·
nJJen·lu.ten UItkomen.

Rhodesia Zijde.
:slJ-TW~ IlT RHODESIA

. Tuli na 1..oren<;olIaf1j uel. IS :So. (Reu ter )
De ioboorlingen van Khama htlbben bencbt
dat 1[1() Boeren K8"en 'Ull h!l ~hcl,,"tBie june
tie, en lOOme..r mot if) wa".n. te Rame. dnft.

Kol. Plume", verkennIngs patroulUes ,un
dagelHka in aJlnrllklIll.j' ~t'''''f>~t met rt" Boeren
.....achten. du ..• ,'4'11 1114ft'brPI ~(' ~)()"Itle "pnt"men
op kopj'" nabu Br) Ct•• toro. ...ur .u t ...ee
"anonnen hebben geplaatAt

Tuli. 1\1 :O;ov-(Reuter )-Kbamas kJ"ur·
lin8en bebben •• n kol PlllmN h~nchl .tat het
Boeren komm ..nd.. tAl ::;"lth opó~broken UI. en
dat ... n deel naar Tuit 'flng De i;Jeurhngeo
legen da' t"h~' yeld~oructtco .. erdeu gedood
In bet i8yecbt nahil Tn Jl
BoLowayo. Li :O;"V-,Reul"'r.) -:Je KlukoJll·

ririer is gedurwr.d., de ·,•• tIIt" pur dagen gere
1811. en al. de regen volboudt .al men ze .poe<hg
wet knnnen tloorkO'nan

Linch ...e 18 geret'rl om .,,,nll!'eu inval der Boe·
reo terug te slaan d,. IDL!lU"ebled mocht ge.
m.aakt wonlen. 7.oowel ,,,ne manecbappen alo
die YaD !tbama I!ln ge .. a;>end.

De lpoorweg aatoritelwn vervoeren klompen
jODgena ..an Kbama'. land. dIe de Band bebbe4
-rvlaten. De mvn"" 'lin bier in ..ollen raai·
De boudin@ der kleurhflg<>n in Rbod8llla lO zeer
ben.hgend. Bezlgb,,,d '" zeer slecht.

Balawayo. l!l ~ov.--{Rellter.}--Z .... re regen..
booden aall Ov.,r bet geh""le land te yaJleo.

Tuli (ongeda:,..,rd) Y1a Loren<;o Maf1ju6Ol,
23 No ...-(Reuter).-Een putU boe,..,n tracbt·
ten onu v!'rkenn",'. io de bunrt van Rbod8l'
Drift af te .ul,dt'n .r ar VI. ontk"alD ter
DaDweroood u,t' hUllu" ban1eu. Na eenlge
..maten geeoboten te behben trokken de boe,..,n
Mrug.
Kol. PIn mer beeft het ..olg.mde telegt'&m nn

Palapye geln-egcll. ,i", gewonde boeren, dl.
te Selika aank .... men van Tah zeiden <lat de
bOereD te Tuli .eer gela4en bedden. De 1(8-
llOIKlheid Y&DIOAnl!Chappen l1li paardeo te Tub
Iaa& oiets te .en.ebeo over.

)blaPYilI 19 :Sv,. -Ete iaboorlin« loopt"!' i.
aii llafei:iag uogekomen lDe' depeeb.. ftII
dea 16deo. Allea il er .til ea bel avm-
~ lo 'f'Ol .... tro.nr.D.

DE ILiI ILl I£LIIIT.
OFFIOIEEL V'EBSLAG.

DE LIJST DEB ENG&LSCH-B VEil'
LIEZEN.

223 .a. aEDOOD a:...... 110.

WAARONDER 22 OFFICIERD.

H.t ,olteode i. ofIIeieeJ .. n de pen I,.,keocl
IJWt8ld.

Een rapport ja ootY&DJ8o Y&DIIcnf'raal lord
M.tbaeo. ,edateerd Belmon', 23ew, ...wude
dat hij den "ijand bil bel .. abnba t'aD elu
dag dieo IDOr~ eaoml. De ..jjaad _ in
een lterke poatie op drie kopjea, die eleo een
n.. r den ander ..eroverd _rden, liJode
de I.. tate .. o-ral ..oorbereid door br-
h~tO;:."Qr.

D. iufanterie wordi ,esegd 8ich pnohtig
gedragen te It.ebbolo, I!n (I08d geeteuod te aijn
door de marine bricede en &riilleri.. De ,,"&Dd
vocht dapper e" met bek ... mheid. en ala de
l/enel'lt&l later een un.al bad gedB&lldan 100-
den onze ,erliesen a.UI' Ijjt p.~. De o ... r-
wi 'Ding ..... oIkoIDen. Veertig bOereD ".r-
den ge'aogen genomen. en eeo grooi aaotal
bonner dooden door on&8 iroepen becrra'ea,
maar bet meerdere deel der gedoodea eo 18"00'
den ...erden door den ..jja ..d w.e ..oerd.

Een groot aall tal paardeo eo onea werden
genomen en een groot boeY8elbeid alDlllanitie
vernietigd.

De .olgende is de IUat YBa ongenUen :
Majoor·genera&l FeaUtel'lltonbaagb (in ochou·

der geraakt).
OEWE 11.1.TA-WON OJU:liADI.CB8.

n,,,-,d: Luitenant Fryer ea 26 man.
(JttDOluJ: Laitenant Blnnden (aintll dood),

lUitenant Lealie Vanl!'han.
L.c;" f/el.Do"J: Luiteu .uh. Tuban. R UlIlIII II.

Cameron en luitenant·kolon.1 Crabbe, eo 36
man : dertien man wordeo vermi.t.

Io:ERllTE BAT AWON COLlJSTBBAM OARDE.

G,dood : 8 man.
,}""",Ttd: LUltenaot Grant eu 17 man; 5 lDan

worden verm18t.
TWEEDE RAT .. LJOl< COLDIITJU!:.~M OAROB.

fr.wnnd: LuitenaDt FA. C. Willongbby
(hchl) ~II laitenaDI Barton ( .... aar) en 6 lOan.

U:RSTE BATA.!.JON 8CU.T8CBE OUDE.

r;uJ,uOII . 9 man,
UW'",,,J: '\IKJoor ~-:d. Nortb DaIrympie

( ........ ). t.eede Inu.en&llUi Ri.el'll. Bulkeleyen
C. Alexaud ..r. eo :l4 tnaU.

~OKTUUl>lBERLA.:O;lI tT~IU ..K8.

(;.J"o<1 . KapitelO Ea!!er. lalt.!Dant R. W. N.
BrlU~ "D I:! man.

IJtwunt/: Majoor Da.b .. ood (gev:oarliJk),
kal',teill ~aft.. (,,,,"ar). luitenant·adjutaDt
Fi.bbourne (,waar). luitenant Fixting (pvaar·
Ink). en .32 man

Y(HIK~nIRr. {.((jIfT lSPA"t'ZRfE.

Gl!W<Jnd 3 man
TW!:EDE nAT AI~.JOS SORTI1AXPTO!llBll IRE

REOtl>lES r.
', ..""",J KapItein Fr"elard (111''''). luite·

naot Barton ( .... aar)
Men meldt dat hel met de ge ...onden goed

gaat.

DE LIJST VAl( ONGEVALLEN.

EEN ONTLEDING.

'8 ...

1
.iS

Q
~IJ

cl cl
Ó ~

S~ 1
lIde Ikt Gren. Guard. 'J:l 44 13
late &to Cold8trealD Gda .... 8 II 5
2de Ral Colda"-m Gda. ... 8
late Ikt. 8cotll Guardl 9 37
Northamberland Famiel'll ... 14 36
YGrbbire Lighi Infantry ... 3
2de Ik" NorthamberL Beg. 2

53 149 18
Vier officiereo .neuYelden en 18 w~rden

ge.ond tepo 66 maoachappen dood eo 128 ge-
wond.

VEBDEBE BIJ70NOERHEDEN·.
Laat gistenvond oohiogen "ji een ait ..oerige

,",ralag ..an &wer no bet i""echt bii Belmoat
op Donderd&lf, "aaruit blijki -fat de boeren-
machi ..enl.8rlring bad ... nrachi, welke niet
opdaagde. Dit. I~ • men. "erd door de ge·
..anpnen ..erteld.

HET FONDS.
Oodel'llt.aDde lijlt na namen van bijdngan

tot het fonda ..oor gewonden, weduwen en
WeMen, ",erd DOCUIerdag a..ood per geregis-
treerden brief ontvangen. Ingeeloten was
WM 88Il bedrag Tall £34, £25 aan banknoteo
eo !9 goudgeld. Er w.. geen beReleidtlllde
briel, maar "olgt!lllll bet paatmerk, aat eobt<lr
oaduideliJk WM, m_ wij, dat de brief te
BoejesllUlDSYlei, aideeling Woreeater, op de
paat gedaan werd. zal de zender !tOO itoed
aijn 00.0 inlichting te g....eo P Volgens de ujst
w.. er voor £M get-kead en .ij hebbeo
slecht. £s4 OIltftll89D.

REUTERS VERSLAG. 8. F. du Toit, lf.
8. F. do Toit, jr.
W. H. J. K.eIlerman
8. R. T. Voeaee ...
J. G. Booa
C. J. Gerber
A. J. de Kook
W. H. Lateg ....
A. Lategaa
B. Lategan
A. B. Brink
D. P. Tall der Merwe
P. J. ViI~oen ..
P. J. Villoell, P.IIOOII
J. P. Vill~
D. J, Kriegler ...
J. J ... an dA>r Merw.
G. F. du Toit
E. Bot.ha
R. Zeeman
8. J. le Rou
J. G. Hngo
W. Gerber
R. J. palm
H. C. Stoffberg ...
8. C. Stoffberg ...
8. Stoffberg
J. P. Botha
J. V. D. Botha ...
P. B. B. Hngo ."
J. P. Jordaan ...
Sopbia Jordaan
P. P. dn Toit
D. S. HolM
W. J. Kryn&uw
P. C. Mbller
J. S. Moller
C. J. Wiqm
D. J. Winm
P. B. Botha
P. le Roell:
T. C. Botha

TotáaJ

B"lmunt, militair teltiruf station. 23 :Sov.-
(Reutpr) -De ~eheele ...esteluke di<iaie vao de
Rrlt""b~ macht vertrok Din.dag van Or"ojerivier
en kampoorile dien nacbt te Witteputa. T.ee
compagDl'" bereden Infanterie eo een detache·
ment van de Nieu. Zaiil Wal811lancien werden
uitgezonden Dm Tbomaa plaats ta ~tteo.
Un." voorpoot"n bel"tten dW! dil': ..uand bet
voortrukken. boe ...el hij veracbeidene scboten
met .une kanonnen vuurje. Onre artillerie
snelde toen voorwaarts eu bracht bet vuar der
boeren tot ,wiJgen.

Om twee anr beden m0l'lten bewoog de garde
bril(ade .ich IIflOtadig vao Finchama plaatA naar
een kopje eenige mijlen teo oosten van Belment
atation. De ""uts eD Je j(reDAdiel'll rokten
toen op tot blooeu 50 yard •• an den VOtltY&D
het Kvpje , do ,uand .ond Lalk

EEN VERTEREND \Tl.!R

op ben af dal de gnard. voor een o.lgenblik
t-erugddoMen, waar spoed i!: weder bijkomende
.t >rtten 'IJ e~~ t!nodeluk V<lurnp den vijand.

Kort na bet breken 1'&ndeu dag werd bet
t ...eegevecbt volgehouden yoor een balf uur.

De artillerte begon toen pracbti.jc te scbletto
en de boer~~ Vleien teru'Z un het front van
bonne ~iti68. De garde bestormde liet
kopje met bajonetten op een grootache wii".
en juicbte terwui 'U "oortrukten.

De neg~nde brigade ruitte leen voorwaarts in
uitgestrekle .l.gorde. De 'Uand begon een

\ I(E£'Y.LlJK KRI'IS' Lt R

van de omhl!'rende kopj". af. De Cold.treaml,
onders teand door d" seo ts en de greuadiel'1l, de
Nortbumberland en de Northamptonahires
i" .Iormden de t ...eedo po.ibe 1'&Ud.n ..ijand,
dw een doeltreffend vuur op hen onderbield.
D~ geb. e:L' ~Ije Lrq~aJu ru~~c IItued:4 voorwa.arta1
terwui de artillene een Heellent 'uar riebtte
tegen de poeitle. der boel dil De infant..rie
welf"lde nooIt voor oeu oog",nbhk. Jo;en groote
JUIchkreet ging op. betgeeo bet ..,in ...aa dat de
bealermlog mei .ucee. bekroond waa.

De boer ..n sloegen op je .lacht, maar slaag.
deo er In eeu reek. vaa randj. op dPll acht..,r
I"ond te b~relkeo. olldaoka de O.nld,,·we'''1i
Yan de 13n81e...

De lOtantene ging het ..-uur weder dapper
tegemoet. '

ne vlootbri.jcade kwam r.u voor de eerate
!Daal aan deo ,laltdeel liemen, op ... n afstand
van 1,800 yad.. De !Dtanterie, roed onder·
.tpund "unde d'>Or de artillerie, dreef den
v!laod van ,une yerscbillende poeitiea. daar bet
'o.'r hon nnm"!re1!1k "'lUI ile doodelHke 1&11'0'1

.au tie BfJl8Cbe tlnt'Ju'"J le "'Vl1r ....k,all, lo trOK-
ken .. eder terug eo ware il verphoh t hnDDe
mIndere poeltie. te verlaten. De ca..alerie
ehar~eerde de teru'{trekkenllle boeren en joegen
heo acbterna yoor 5 muien, buu iaager Demend ..
lIun "oorraad ...erd bevonden ..ernield te liin.

.4 N noember I d!NI
!tOW.IA.LA,

J[OOV8T1. """'r~, ~.I'f1r
Ooloa.lal Orphan t.'hamber .MO 0 v •. <hO 0 0
GeD.-aJ Eetate aDd Ophan

(lI,,,,,,her... .., ua 0 0
Sollth AI'ICAJl .'I8WI.llJJII· 16! 0
BCenI of luc"t",. (8pIJl) tOO 0 0
Oyferpt 00aI 1 0 0
~I A.aa"ranC<l 7 8 ft
lqultAhle JI'tre ... ~V 0 0
II:qlliw"Ie riN Aa i \I,rllle I) I' 0
Ooloo.laJ ~ ... 0 I' 0
BoIobuk Kateha i li ~
GraaS-Betnet Bouo "I

:&x_ton 6 0 0Oranjem'ler, :.!:l Nov.--{Reuter.)-Een Je
vecbt begoo dozen morren aan de aode,.., zijde
van WItteputs. On&8 artillerie olaagde er in
den voand te doen terugtreKkea. Het ..olgend.
UI eene ollici.. le cornmuaicatie un de pel'll
medegedeeld.-ArtiUerie ..aDl begon om 4'45
v.m. op de beuveiA hggende O.N.O ... an OraaJ.-
rmer, op een geI!Chatte abtand ..an 12 mijl.a.
Het bield 0 n 7 uar v m. op. De vlj.nd ..,be.n
toru~ te trek~.n lIau beuyel. &an den borizont
die "?'It en noord ~en •.en omtrent Ib mijl.1l
VaDbIer '!ln De artllierle ..-uart op nieu ....

lun • 'KD"L ••

Ap.M OQJ'Oll .. •
Alenn<\ra 'g.ta'" 0 lj 0
Am.-JI 0 S S
Aarora WtIIt {;"It '" I I ~ 0
Áll81bn'flatr,~"1I1"In,"ce 0 I~ \1
But7 ... !Mep" 0 J. a
Butjeo Conaolidate<l 1 I~ ti
BobeDli:1U1 0 7 r.
Beuo'" 1 V 8
Bonn.... IJ • 0
OIJdeadalel 1 10 0
Main a...1. 2 10 ~
Gold .II'teIdI ... I! 0 0
DrIekopjea Diamond. 0 3 a
Eat MIIlIne a: 1"1'an"" n 17 0
Iu& RA'D'i. ••. T 16 0
l'NaCb RanJa 1 17 6
Glrnn L7deoLurga I 7 0
Gildenhat. K.lDa 0 lt ,
Hex BlYUII ... 0 0
Itlipfolltein EstiOt.. I 8 0
Knight D 'epo 4 , 6
K1tplo"tein. 1 ~ ~
BBDeepo 1 I 0
L.U"1)O(lN • U 18 0
LII.C, Diarnon.D I 7 9
Lydeo bur.; Fallno 0 11 :1
Niaf-I.... 8 8 0
o II' 8 at T nu. ...ont!. 0 17 6
Potchebmloml 0 .; 0
BaD<! Collien... 0 I 7 9
Bood reatral De1p li n 6
Ryao NIgeli... n 1~ 6
IIlmov" x.... S 17 ~
Il AltflUIIlf .. I 10 ~
Violet. 0 14 0
T.. lIlTaal Lan lJ S • 0
BIRanda... 096
Vulcarut 0 9 0
V'_I n-r. ... 1 16 0
Wtt Deel'" ...» lf 0
Brltah ;ouUt AfrIca co.... • I 0
Rand la,"tmcnl .It Tra. 1:1 l' 0
cape E'eetric Tramo 1 8 0

\1~1I.or').11!! 0Ji lA pr~1
lI.kelMn,

Cblapptnl Cba.~.' 8\., ~'.

t.:E:S VERHAAL VA.N Dt:N HEER LOGAN

BOERE:S err HUNNE POSITIE
OF.JAAGD,

OraoJeririer, 23 Nov.- (Reular.)-De M.
heer J. n, L 'gan, di~ PM ..an Belmont ~g
gekomen IS. ZeI{t d.t de Engel""hen een ge ..eobt
badden met de boel'tln aan deu 'Ude ..an Bel·
mont. Un.e artillerie scboot praobtilt: en de
IUlant"rh' n"l0 de k"pj"ll' met bet b.jooet. de
Boeren UIt b"une po.,he drUvende.

Dl': POSITIE DER BOEREN.

LAN~ER8 PATROU~L&

O:S~CHADELIJKE BO~[MEN.

Oraajenvl",r. 23 :Sov.-(Reuter.)-De "iiaad
helette Belmont statIe. Ka1ferakop en de 'lj
beu ,eien daaraan. .aar ..eertien dagea geleden
een gevecht plaat.. vond. Dezell middar werd
op een kleIn klompje lanaiel'll die in bet distnki
patrouilleerden ooverwachtA !J-Cboten nn een
kopJe ten w... ten der poeitle. Drie brtetB-

f.aDAtea .... rden ge.unrd eu barsten, maar
eden geer"ain. ""bade. Het yonr ... "arm.
De patrouIlle I<.am londer ,«li .. tera". T.ee
laagen werden geai.n en de Boeren zon hlijk
baar Y8l'11terkt. IranooaeD ltaan bij Betmoat.
.latl~, De b,)mmen barstten te boog om kwaad
le doen.

EE'S OFFICIEEL BERICHT.

MAAR EEN REETJE 8NAAKSCH.

Het ..oigende i.. officieel aan de pen mede·
pdeeld:

Een ..erd .... rapport III oo~n '1'&11 ..-1
lord lIethuen, cedateenl BellOont 23 d._
meldende dat het untU boeren fPY&Dpoen ~
aegd wordt meer dan 60 te sijn, wurnulll
1I"'00d. Oader beo is de o..it.ch. kOllUll,Ul.
daot en - ..eldkoroelteo. ~ii IIIQID clat _
aroot deel ben., .ea.chteo weg te Ioopea
iIogen bet ein,le ... n be' p ..eobt ea dat ... ldkor.
oe* ,.,_, beveJ pf hue. PUnleo .. 1IIhi..... ,~ h_ rage.....n.cih. -
-- Dt~ ........... - ... de

n.:.llEmDJl'l'D; .
\~

ZONDAG, 16 Nf)VIllH81!lB litt.
'. ----- '

a-.. Iterk. - """t'Il'" lO !IN (Bol-Iudaob), ,..,.~ 'I- t·'\) !IN(lIoPucJeab),
da A I 8~, en •• YODda," 1 .... ~
..... ). CIS. J. P. 'IUI.R...rd..l. ZoDcIaruMoJ
.. .. 80 li... r----

...... t.- ••~ ten lO ure, lo ·.aYODda,
- 7 are, cia. J 1II~1.~-·.)f~, ._ 10 ure, _
'.a9ODda, tu 7 are, da; De Beer.

lIaitJaiICL-S·8o lIN 1l.lII. da. Z J eie Beer •
HUJCmIntraaUCapeL_·. K:;;-. tea 10 ure,

eo":~~\'O~l tea 7 oft, .j-i:Boome.
DCIQ1IGUL - '.lIIo~u, ten 10 are, lo

' .... 0Dda, ten 7 are, Q61' •• KDobel.
Nieuw" Ke;, Breelltrut.-·,lIIorg8lJJ< 9'80,

l1li ·"YOnda. 7 aar, da. D J I. &J.6rcbaod,
BA, BD /~

Ned. Geref. K.rk, i BuiMoba .... ' .... -
~eJ.cbe diPuaten. r.MDrJr~. 11)03:1 are,
." • uuodt, 7 are,;tI J Waan. 'BA
N.B.-Biduur elkeu WoeaadAp ..oud teo

baIf-lIChl lIN.
8t. Stepbeoa.-'I Morr-, 9'80,eo •.... oada

7 uur, da 111 0 Botha.: ..
Eraag. Latb. Kerk,' StraadStrut -·.lIor-

,-. 1&90 al'll (HoUariêlach), eD ._ ... oorl·
nar (EugeLoch), dr. ZUID. 2fondagacboel kt.

li ure. SeudioaYiëadieoat. ten 4 are.-Wood·
.took LoUt_be ZaaJi, ZoodagMcbool,' ten li
ure, en '1 &VODde, teil 7 ure (Enplach), da.
Aatrup. "

Boadeh<eh.-'.llMdI'''" j()'lI(J, en 'u9oode.
7 aur. da.. Marchand. '
GroeDepl1l1l-'.Mo~ 9'45 (Hol.lat.d~,·b)

U'15, (Eoa-ellCh). '.... ooda, 7 ure (EDgellCh)
da. N J DrUmmer, n BO. Zoniageaobool,
ten li u,.., n.m. :

Zui<i-.Afr i.:uwocb Gj....licbt, U:.ogatrut.-
'. Mo· """~. ten 10 nre, ea ·1.YOoda. 6110, _.
j, J l'e(.>lar.
. Zeodingkerk, W~tock. - Morqehl en
'I a..oode. ee",. De Villiel'll

Ebeoeaer Zeudiogketk, &u-traai -'e Mor
gena, 9'30. ell '... ond&,!6'30 eer ... I)re1er.

Vrije Prote&tantlloh. Kerk, H"atlltraat.-
A,onddienet,. ten 7 0,..,. onderwerp:-
"Longfelluw'8 'Th~ Sinaeu'," eerw. R.
ll&Imfortb.

Wiiaberg.-·. MOrg8gf, ten 10'30 Ql'8 (Hol-
!an,laob), en '.... anda, 6'30 ar., d.. --

SimODMtad. - 'a1lloliPna (Hollaudaoh) en
'.. vonda (Engelach), ·dB. G YaD LiDgeo. '

KaI:"baal.-'.lIorreno i'll I"'~O wp. d.
P Roux.

_..__
• L4IIJIeOt!W-,......lÓ ...... ~ cl.- .,........._ al

WeIl~';"'O oaa ~..,._;:r__
den cIe ....... ~ ....
lflea Vnaahtft _ GNea......... ~.
~ aal'" DeM*>I.'1.Mia·
~L,~ KaapetM, al ,,_.. ... -
io lllllRllll t. ,.Yea. .,

Da noo...... W.t.CII'l''''
FAIl ......... CIlfIIlerbOiaCI ....

Kooa., MliaitRr. lo a nONiPr
_ HP ..... ]Ieeft __.-. tot" oat-
I8HeDc1eOD~·doa._. .......
ia aroo' .. ftár~eert eo hli .. _ ftfboo.
~"f ..." ~ Illoe' ...,.... __ ..... CIOOr
e e a I-..r. 'die bes IJ'II'prek heeft"""'_"
-eenden -..rd.

Op o"lIderdai aaaaiddwt ciao bnGIn eie ....
Mood. aweo eorr"pood.t _ '--Ir. la-
ltecie 'lUI op de DJ&uoocIiPaa ~ te ka·
men" phoor te p ..... weid a. baoaker _
bitaig. Oap_ h.l .,olpllde -road toe.
pl .. t.:-
Beloeker: h 0 de "eriefeo.oorcIipr-ru

0... Ltaatl1
Oorreepondeat: Ja.
B. Worden alM ODrl'llll:':~tiëa door II

geaohr ... eo of pao alle p "ka mHecIee-
Iingeo door u.e haodl!n?

(). Het il niet noodaakeljjk ai alle ocmw-
lIOndenuin door mu moeteo pa" of oppwoa-,
d.'11word"".
B.-Wie heeft het .tuk omtrut de 'llllGhten

op den .pOOJ'w.., geaobreY8o?
C.-H., beat 1& IIDIb bjj bet boofdlw1toor uil

te Yinden.
De heer lIIuore ginJ tOeP YOOrt ,JO.l te eer-

lf6D dat eie "..,hte,. DIet betaald .erd ... , en clat
d. ocbrijY8r na h..t aiakj. _ teac- •.
Zallr. zou hij in b..• geainbt ...n deo 1Cbrjj.,.r
&egIIen. WiJde de ochrii ..er h.m dUI duren·
tegeo aanpakkeo dao zoa hii bem achieten. De
.achte" IMnre£iug ...erd door beID (deo b_
Moore) op toa. pEet om allOO te "Ueo tee-
dan ..erraderljjkeo DoDd (tn.ach_ Boad) eo
...... g _ jj;' ;11 .u Jl(JbiilaeUl MJI.u.. ~,..
!IOIIdn werd _ op .u pleit dootlgucAoIMt lOOf'dCtI.

Wij 1110eten"aa lDeldl!n dat -roJaeoa da 'I'J'jj-
wUlise lIitleqinl( Y&D dea heer Koo ... er pea
betwnr geachieeli .n het op~a '1'&11 deo
Bpoor.eg gratia door "pro. ro""''' beereo
!teel.an .ordt oader bebeer Q9 deo heer Moo ....
Verdfr "_he., wjj allen, Y06..... ...,.liik Dooda-
mann. n, te "a ...""b .....en op geu~ ..an d:" beer
1110ore ni.t a~ de .poren t_bea h.t
P .. rlacba atetion en Klapmate, eo i_hen
Wellington t'n Hermon te kom.D <laarH lilo
door &jjue _"achaPI'611 ...ordt be ~ .. ..kt eo d:ll
londer I!itin;ge beltll'ng.

OVt:lU.BDBIf.
Behal ..e he. o rljiden nn d.n beer Pieter

Moetert zjia hi.r t aadere welIMikend. per-
.on ..n .,..,turende de "eek o....rlerl ..n namelijlr
nl.~r. A. ~·arter. die :eed. Ian, .ullk:lende .....
pn Jook, ,."u. "OI"'Je" lII08",rt, ,tie aan haar
lw, 1""",. Lutaijj<auelDd.. i. .....nichtj .. Van
.. jileu den beer P. ,MOll""". ooa medec • .,oel
"U de betrekki!l£8n nn heid. oatalapeaeo _.
geboden.

!'EIILIK ITOIUU, ali:l.
Oom Paal .it 88llmaal op eon koppie lijo pijp

te rooltea $oen hoD41erde kalel'll met .....-Mo
op hem _torm. lJi .. preeideot ai, huUe prul
aan te kiik en $oell bnlle sovwat t.ee bGDderd
sredeo Yin bem af _, .teao hO op, WiAk met
sijll anna eo akree. aoo hard hii kan : li Trek
aon $oe!" Die hlere ddllkeade dat die boere
bolle oma.l, ..lor aoo hard .. bnlle kan naar
onder. OOIDPaul gaat $oeo ..oort liin pjjp op
!:IIn gewak DJL le I'QOk.--_---.... Uchool.

Morgen ,. de dag "u Yerootmoediging en
gebt><l.

Ds. J. Murray. bulpprediker le WOTOa.ter, is
I.e Rbodes beroepen.

Eer .... A. Morray. P.zoou, thens .tndeerende
aan bd Ll\'ill,.tone CJUe!!,e, ~:'Ii!~l."d. b""fL
I.tet ber".'~ t ,t lell lellitg I ,Ny_la ,I aa";{e.
Domen

De ecbtgenoote nil ds. 8. J P"rold i. th.n.
ouder '{en_kundige beband.liu~ ..all belllo"te
Roea bOtlpitaal.

" I. d.
(i 0 0
lO 0 0
o 10 0
1 0 0
o 10 0
(i 0 0
o 4 0
2 0 0
1 0 0
2 0 0
3 0 0
3 0 0
3 0 Il
o 10 0
o 10 0

• 0 2 0
"1 0 0
•1 0 0
~2 0 0
o 10 0
o 12 0
2 0 0
1 0 0
o 10 0
1 0 0
1 0 0
o (i 0
o 2 0
1 0 0
1 0 0
o 3 0
o (i 0
1 0 0
o " 0o 10 0
o 2 0
o 2 0
o 4 '0
o 4 0
1 0 0
o fi 0
o 8 0

De ringacommisaie van den ring ..an George
"lop lJi ",,~. 28 :So", .. u..r. te lIeiriogl,."ort
ver!{adJre I in "erband met de aticbting nn een
nieu ...~ gemeente aldaar.

De. r. u .ill scbrijft ODA(KI!r1c:botk) Y&D6ero
Z.itat:rllnd, d.d. 2 No ..emberJ o.&.bet "9lgen:
de:-" Wij treuren o..er den bloedicen d8r-l~
in Natal en de Trao .... l. Moge de He ~
opoedig ..red" ocbenk"n 1 Hoe lang, Heere bO.
lang Inll ..o meu,oben b.t bloed nn bnnne
mede·menacben "ergieten! Onder de omsten·
dilfheden wii oiet er un d"lIk"n reed. nu uaar
de Transv .. l terug te keeren; ooit is -DUO dier·
bare ecbttrtoote niet 100 ...el al. iIr bet Ion
weDl!Cben.

. 18 No ..elDber. 1899.
Cblllltelijke .... ,..dering, gehoudom 18 No ...,

werd met rzang en gebed genpslld.
De notalen der laatate ..erpdering ""rdea

door deo aeeret.&ria gel_n en aa ... o Itleine
aanmerking goedg ..keurd .

Het ...wk _ al olgt: C. Botha mo .. t 880
Hollandeo6e recitetie I reo, docb leide dat hii
oiei be~J w.. de reoilAlie t.J le,e,..,n. Daar
hij geeo ~e reden 0Pillf "Ud'Om bij lijn
.erk oie_': kon le ..eren. "erd beID de gewoDe
boete nn" ('Olg"08 .et) opgelegd.

Het ..olgend werk Wall een HollandlK,be INinl
door C. Badenhorat. getiteld "Hier rolt."

naama leveMe D. Brink eea Enplaoh opetel
getileld .. The Eye."

Vertolpal kwam bet deba~ 4nllllCbendl. F. S.
du T"it en G. P. du Toit, o ..er de Yr&&J: "Wat
htM'ft de druklrnn~t meer in de wereld gedaan,
goed vf kwaad ?

Da. F. S. du
Hk.aad."
O. P. du Toit tegeIlspreker en sei<le "goed."
Na de ,laak leer breed ..oerig *RJ'Okea te

h..bbeo, Jlng men o..er tot ltem.ing toen de
tejenatander d~ rneecderbeid b"h .. lde.'

Het ..oigeIlde .erk W&ll een Eng ..lacbe "",i·
tatie door H. J. Botha, getit,oId "Ledy Ola .... "
N. nog o,er ""0 ~n ander g ...proken k beb

bee, ...erd liet .... rk eu de aaamlijat door den
aeereteril geleien.

Na de ,orrrowl"rin!( door den yooraiiter lIIei
rezaog en lIebed ._uteo ...u, nrdaagde m.n.

J, G. PEROLD.
8.oenoterie..

Ds .• T. P. van Heerden deelt onl (Kerkbotk)
mede dat hii Maandagmiddag. er $oe DA..eel
moeite vllri"f bekomen bebbende, de berstellell'
de gewondM b4.lOObt aan bei aienwe militaire
bospitaal bij de Alfred cIokken. Er, liin lOO
wat 70, !llldn in dita slag bij Elandalaagte II'"

docb IlU nagenoeg geheel hel'llteld. Bj
en Gesang. ea PMlmboftken werd.n mede·

I!'"nomen en uitg.edeeJd. I.n d.. open lucht .erd
een korie i!n<l.'henatnaf'nlDjl Irellollden .aarbii
Puim 14& : 3 met ..edl nadruk w"reI lI"aougen.
De behandeling acbiint ... ji goed te lijn. Het
"611 eo ander Jat bepaald uoodig blet.k te .Ua,
wordt door bet Kaapacbe comité zoo spoedig
mogeliik o"ergezoaden.

DI "',"U,II, ,U dl. D. ~. II I. I.p·
c.u •.

o '6
(I II
li 0
o 8
, Q

9 •
I 12
? 10
8 ~
o li
o 18
7 17
I I~
I lO
OH
o 7
1 8
I 5

Voor een zeer groote gemeente ba') gi.ter,
VriJd8~ avond in de nieuwe kerk op de Bree·
.traat de be.eati!!ing plaats 'au da. ,0. J. le R.
M&rchnnJ .. Vin tuer ..eel ziiden wal; door op.
komst een bliik van belangatelling geg, ..en en
onder de lUIu"e<lgen bevondell nob de ..ol·
gende leeraren: ee",. A 0 Luekboft' prof.
~laraja, A I Steytler, Dreyer, G 8 Mvrgau,
C D Botba. prof. il. V"". J Bone. A MoorTeell.
N J Briimmer. PJ Pi.naar, 8 P Malberbe, F
X RooIOe, Knob.,l, Perold vaa Mnrrayabarl(,
Z J de Beer. J P nn Heerden en Pepler.

De leiding nn h.t ee"te deel dar plenbug·
heid .aa in banden van da. B. P. J, Marchand,
van Bond ..boeoh, 400 eeo koor ">IJl dam.,. en
heeren luisterde de ..errichtingeo met eenige
aeer fra~i teu uit,·o,,, ""brachte zangnuDI'
men up. .
Na koor· en gemeentegeullg en het leaen

"Iln M.tUtea. II en Corinthen 2, eel'llte boofd·
stuk, uit Gode woord, werd door da. B. P. J.
Marchand het gebed uit,eaprokeo, .aario bij O.ID.
d'Dk aitAprK ..oor bet ...erk dat de Heer d.n
,origen leeraar heeft laten doen, en bad dat Hjj
bem ook "eel zegen wil geveu in aija uieo""u
werlLkrinll. En ook dat d.. gem8"nte het nieawe
tud perk alo een llieD.eD werkkrillg zal be·
acbou.en.

DI. Il P. J. Marcballd !(rondde zUn h9' ....ti·
l(in~rede op den 2den brief ..an Paalaa .. a de
CorinLbenl lete boofdstuk, 241te v"ra.

Allereel'llt .... Iig"e bp de .. Ildacbt van ajn
toebonroe .. op de njjbeld dM gelooft in de ge·
meenten, ..n betoogde dat een leeraar nl>ol\ k.o

" be ..elen, geea penoonliJke eiacben ken ltellen
6 aan de gemeente, geen wetten kan ..ooracbrij.
o .."n 100&1. in de kerk "&11 Bome. M.. r de ge-
o meente lui..tere n... r hOlt .oord no bem die
9 baar door God tot leidaman iAgflge..eo, om dat
IJ dan te toetlltln aan Goda .oord. En Da ..oortA ge·
~ wezen te bebben op bet: Verblijd t a dat ..ooral
o in dese aombere dageo ... il oorlog wel b"M."ht
6 wurd.n, richtte billicb tot lun broedt r 'flen 1"1
o er op 11'''' dat de ..oorbidding der ,emeeote
6 de ware beerilcbappij il.
, De beoealigil:g bad daarna plut. door da. A.
o D. Lnckbol!. van Darbarrrille\ die ..erachillende
ft tekaten aaabaaJcle waaritit b•• bljjkt wai bet
3 ambt ..an den leeraar is, en nadat da. Le B. Mar·
3 obaod op de gebruikelijke Yragen een "Ja, Y&D
o g....scber barte!" bad geapt.oord, werd door da.
o Luckbol! Gode Begen o..er bem iD "on niea •
• ambt afg .. meekt.
o Predikantea en kerkerudaledeD In.. men ..er·
C ynl¥ellll ..oor den preekatoel den aien.be ... ·
o tigd.. en ICbtereenvolgena lr:",alD~n "ii bon
3 gelnkwenacb ai_preken.
6 Na het dankJrebed door da. Lnekbol!, .pnk
~ da. Le B. Marcliaad een kort .oord tot de lie·

meellte, lIaar aanleiding ..an het iebiwoord :
o "God met ona." ..... rbii bij licb en de liin.n in
o de gebeden ziiner gemeente _be ..el. Ten
~ .Iotte bracbt bij liin d.nk eao allen die bem
o blijkea nn Yriendschap hadden gegeven.
9 Slechte ~n <li"l1 betreurde bij nl. dat lijn
6 "orice l!'em8ell' e blllD than. geen bericht kOll
, ....nd.o.
o Na pbed, w.~rin de bf,'etlt~de .oorlfini,
li werd een PlI&rltI ..... nllen door bvt koor en

door de lellleente en durn •• erd de segen ait-
guproken.

De krijgsge vangenen iu de
bandieten &tatie.

.tan de. BditNr. Purl, lil October, 18119.

~,-;lk !- ~ .,..'-'-i dae
da num 80 p~ in baZ-raDb &aD de Kaep-
ache dokk8ll, tIJ_er die wttlke llich op bie
ooriopobip beYiDden in ,"-bui _ beet·
vergat8ll E~ -.-leo 811 dat '_ ~
w_. Het IS "aar dat eeD uit.t.apje _
SimoII&baai nl_ eerder toeIaobt ala .. n rij-
~ aa&r de doeka, ea ..,_ trappea ltliDi-
mea ea .aMeli __ 111811._ moet. z.,.
~ jJ., ging ik in de gJo.ieDde hitte .....
~ namiddag er ~, _ bG, tot mijn l1li.it.
nl~ wordeol ~eIai.., OIDciat 't toen hW
dat ik eeD ~penoit ~ hebbea vaD het ku-
teel .. Wel, m- WM Diet. te doeII. Dat
penmt - apt_ is D)C) n-I Diet, OlD de
DieuWlgiengat die de anne g&Y&IIg ___

mllUlll ......- ala dieren die te kijk ataaa
ai te "''''811.

Dr: bet ....08 ..ennaperiug eebter in daD YOnIII
..... een kilt je echte Hollaad.ohe aiP.nJn het.-
welk bli~ _ bedu.k-briefje per poei. ....
~o der g&Y&Gg8IUI1l geCegeD, dOOr den all-
lila' be1l'lltker, _ nette beleefde _ ~
~ il~ ,.wordeol. '
In daD brief.tut clat de ~.PeCI

10pea 8Il ruimte hebben, en. dat ~
- kawt aotd il. De besoelcdrtpG llija KaaD.
d.D. ".~ 811 VrijdaD. Permita te
~-- - ~ bij den -aW-oIicier ...W beteeI, _ bil meD da.n de ,~
op die dapn "AA 8 tot 6 ll1IJ' 'a lI.IIIIUCldIIP
PaD rriea eo 1IJI1'8Ir- .

Dr: beYeel de P"US-.1IIIIIlcIer ~
in de bela"~ VUL W JMlI&k MD
want ala ik ;;Ji _ de hitte die Ik un:
PIItaaD heb durbai_, daa ba ik _ II.
grijpee hoe .. ann 't .el clul'biJuMp moet __. z....ur nn. du Tl'UCltta, ....
~ druba, tabU, "., CIiiI ......".Ibm __ . ,
Ik '- u clukbur, _ ua, aijUeer

~, 'FOOr~.
~de.".,

I••,..

DEDil lAl rE.TIIE.llll
.4 .
Het deed oose harten loed d. red ... oerlDr

van den heer Coma.y en aDderea te lel8n OlD
te Eien dat lij 100 onbeacbroomd voor d. ~_
bei,1 nilk ...a'ueD. .

Het laat 011.moed ... lten, en te .lMrk..r doelJ
aanbolldea bij deo trooo der pnad. clat iif.
selfde God, die op Zijo tijd .. o G~&oH ... r-
wekte, al <lie dinpn .... _ .oard __ I
latell .erken om de oopa ftII IllDplaDd.
.taatalied.n al Illeer t. openeo en haoH harteo
te be.erkeq, OlD aan te driopo op een apoedi-
gen "ede. •

Ook .. n de BritoJbe olBei.ren en man8Cbap-
pen pyen .ii. de "wll6kerillf "'n onre harte.
lijke .y.petble la aoo'61T8 ajj proepeu .orden
te pan lt rijden met een .olk dai lij hoopehtu
en prjjaea. Ja, er .ordt "f'el ..oor beo gebedea
~t de Ii...e Heer buooe lielea mop geaadit
zon.

Mijaheer, .ij hehbeo d.... .t. OY8rlaitiDl, dat
al d_ rampen OOI ala een YOlkloutereo eD bei
Lllen zullen, ia 100""'" .. one opwekkeo .m9D
tot eenparige, ero.tige itn aaDhoud.ode aebetlea.
Mop daartoe de da& Y&D..eNO, .. oed~ag eo

,~bed mede .. erkell en de Hee ... o..er Zuo .,olk
wteto. ten den G_t der genade en gebeëltin,

U dankeode ..oor de op_ ..an d... een.
..oudJae reaelea, hlUf ik,

- F.EK DIF. VF.I!L VOELT voo. ZIJII
l.4IfD EN Vou:
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8RIEVD8UL
0., biidl'llf8 '1'&11 den be~er aaar d. Paarl,

omtrut bet gedrag ..an de. daar pplaatete
troepen, lrlmoeo wij niet opaeraelL

Van Fl'IIIIChhoek achrjj tt IDea ona dat er
.... 11Ohade _rdi aaorerjeht door da rupeen.
Dart vindt men ia de Iloten ook 8811 100ft 'fan
krab, di. nel moeite peft door de wallen door
~ !fra..en. Gelokkig· sija die dierijea IlOl niet
10 doOdammen oatdeki.

.. 0." acltrijft ..an de P .. rl dat de gemoederen
opp .. eoden Ijjll 0.,.b.t plutlea Y&Deeo 100
tel .,olaotient bil ~ apoonnrbra«. Jrtur du

hij ook dat 80IIIIDipD lieh lIIIh&DcIeljjk
OD, .. u. in de polllieke ..... _1 eo cliat

- _ aMoItt ~ 1w.,_ .. 11 cl4el
'fill de be"fOlJdllr. H.. P!aId der AfriJIIu·
... W'CIIIIi _ op eie PrOIf ......

STaUBEN \'II. W. EN H. CDLLETr
Uitspraaak werd in dece ..... jr@j(~~811
De hoofdrecbter zei, dat bij bIj h<!t ....

lema y&l\ de eol'nl5pOlldelltie jretrofl.., ""
door de edelmoedigbeid Y1I.D bet aanbod !It-
daan door eien klap' &UI de ..erweerden da
&ij bereid .. ren .. jo versoek too tt> ~ •
hem _ aedeelte na het ...ter t... g.....
Het .... d"aidelijk dat de partijen ha.ndeldt.
ond_ eeI1 mil'l'atting nn de ""'Jl8CI'..w"
recbten die sij ~, met bet 00" op I.
"ater in de Brakri...-. De ............,
lClbeW!a te __ dat mj gerecbtigd .._
~ YOOrIIObrift om al het .. aW te Ieidot,
in ae eerste plaate uit de boYeodam OIl dat
er geell water geleld lIlOU .. orden uit d.........
dam, __ al bet water DOOdig voor bet<p"",,",,«
geaoméa _ sijn uit de 00v8l1.dam. Zij ad-
dea da.n te 'WlIOhten totda.t de benodenda
aenld ~ eo daarna lOU de ~er lijn _
a.et krijgeD Tall het .........r. Dr.t..... do
groote ..ergiaeiDg wa&lOlIder- de ..........eerdon
~d hadden. Het hof ..... VIU! m~
élat de juiste proef die bier aanp:e ...end .....
wordea "114, dat al bet w-ater dat ,,_
werd uit de bo1"8llclam '-'bouwd moeot .....
deu ala geaomeo ten behoeve van de ~
plaata, wa.a.t de geheele plaat. ontving bel
YOOrdeel ..... het geleyerd water Het Ioat
~ DU OYeI'Wegea bOeYeel 1'811 bet YIIC
dat kwam nit de boveoclam werd ~ebrdt
~r de gebeele plaat. Wanneer men I t de hts
tie 'VaD de leap laaD de rivier k.....m ...
men dat de .._eerdel'll meer haddt!ll, _
&all dea &ade,. kut bad de klatter _
bouwland. Het. bof ....... vlm meening dat bel
141 redelijke ~ son aijo alo da ~
een derde kreeg ..an al het water dat na lt
boYeJldam kwam. Het ~ toODde"
er' _ a&IIJD8rkelijk boeveelhmd bouwland.
en het hof zou dch lateo leiden door d. bal
1'1111 dea IaDdmeter Wallaoe. D_ t.o.at di
de 'nIr1I'eel'den Mt lDorgert bouw - lui
badden op de -.. plaate ea ong ...... l!
lIlD1'gen op de andere, terwijl tit
k:la«er 1" murgea en lOl vien.m.
~ ODder caltuur bad. Deze v~
.met geaomflll mn in WBritel.ijkheid dat li.-
gel' _erkel.ijk minder ~ dan "".n d!rit
Tall het water waarop bij recht bad. lIaOr
het - aa.ngeroood dat _ _er rZGOite
v.... het laitd .... geoalti..--d door WilIiUt
U:lUet.t met .. stono wa.ter." Het hof "' la
deee noaoh_e gekomeo uit _ eehattirtg ..
de ars YIID bet bouwland bij pbraka la

.-lg 'WeI'kel.ijk peel, ~jb.
praot.iacbe m8t.hocle iaa bet meten na tit
hoeYeelheid water. Het hof -.ie uit tit
getuigeai.a dat de "--te eigeaaer m_ ..
ter bad gehruikt dan sijn redelijk aaadeeI.
het wa.ter..... Het bof heeft ook '-lilt dil
ala de bontn&te eigeoaar in djn bui~
genot ..an h.t wa.ter. dat ja 'I'0OI' ~
~, dea beneden eigenaar nri EIJIl
buiteag_OOIl aandeel OIItbie1.d, dat hij da
~eaover dien beoedeo eigenaar ,'atbaar ..
siJD .,oor _ ectáe. Daarom kon de ......
.te ElÏgetDllAl' geeD ..... ter gebruiir.;,n om zijl
..eld te '-proeien, te<rwijl de bened811~
pea water geooeg bad om .ijn boa .. 1aIld "
besp1'oeieo yoor de cultiv ... ring. lo, dit genl
WIll de noaclu.aie dat de boven eigeaaar rtttIt-
lijke ..ooniea.ing _t maken "oor den .......
deu eigenaar.
Er ..... ~ _ moeilijkheid. l)p ...""' ....

d8l'll konden oaderha.nd aaa.aprsak mM_ "
het recht om pijpen te leggeot. Rn daaIdOtr
daDk8ll kJaCer wat Y8D ,.jjn a.a.ndeel in 't ..
ter t.. f'nthoud8ll. Het bof wa. tot de ~
_ gekomal, dat ala de bo..elll'llgOOUJ' "

- derde, dat da.n de beate loop !lOG Iija
om deu Idager te YeI'OOnooven om na iaIIftt".. 11'_811 gebruik 1'1111 het .... ter door ..
"",eerden, _ week water tt> gehruibl.
welk wa.t.er w.. r terD@gelpid mo<-,tw_
_ de Ipntit op een pant Ing ... dan ....
bet w-ater uit de ..oor il ~enom8D. Het !tot
zou _ order DIaken dat Iutt .. ater 111'" ...
.orden ,.bruikt door den 'f'8I'W""rder fill 11)1
lagMeII 'fOOr, beaeden de """,t.., ila.m, teaJij
de .,_eerder 't water iedere d•.nf. ._ ..
Ja.teo nrder loopea naar deo klajrl'r,

1leohtera Muedorp 8Il Buob&lWl IllAtlDdil
met tt- uit.praak in.
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