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w;.~.;~:~~~~~R ~FD!r,~G8~!~r.,
duitech Gereformeerde' Kerk," aan

de hoofdstraat en front makende Op DONDERDAG, 11 Januari, 11900.
naa.r het kerkplein, met daar op-
staande ruim en gerieftijk woonhuis
en buiten gebouw, bevattende
ruime stal met buitenkamers anex.

Dit eigendom '00 Oentraal gele-
gen, en zoowel eene aangename
woning als goede handelastand
uitmakende. kan met recht _aanbe-

.J. C. STEPHAN, volen worden, mjnde er vroeger een
Executeur Datief. handel met succes gedreven. en

\DRLES J BE<:TER .A..f81 daar zulke eigendommen maar
1. . '" , &gel. zelden in de markt komen, biedt dit

\· ...!!,11l Kailto4JI",

L.ld.n~ 1;I""r~ Rerlr Rivier. eene goede kans voor handelaars
, Ile('~mb...r 1"99 aan, zoowel ala diegenen die zich

. ~- - van een aangename wonin-r wen-
schen te voorzien.

Huisraad. Het gewoon 8B8Orti·
ment Zit, Eet en Slaapkamer
Meubelen, Glaswerk, Keukenge-
reedsohap, enz.

A. S. BRINK,
Executeur.

J. S. MAR.US & Co., Afslagers.

I'IKETBER'; AlWEELING.
Het \'olf!endt' behoorende tot

gtlIlleldt'n Boedel :
l~ ~[.-rIno ~chapen
),) Ooieu met Lammeren
rr H,J.; ken
; .\IuJden Rogge
~I " Koorn

~,3 :-itt'tlnt'!JBoer Zeep.
I lok ht't gewone Assortiment van

H 11-:-:1.3<1 Pil Boe rderijgereedsch ap,
t'D wa r !log verder zal aangeboden

;1} Eerste- Klas Rij en Trekpaarden
van :3 tot 6 jaren oud

~" Eerste- Klas Rij- en Trekmerriee
VH.n:3 tot 6 jaren oud

211 Eerste-Klas Rij- en Trekezels
van :) tot ti jaren oud.

OP DINSDAG, 19 DEZER,

Z.-\L de ond~rgeteekende Publiek
doen verkoepen te KUPMns

:-\H1'10S gemeld getal Paarden en
Ezels in extra Conditie ~chikt
voor dadelijk gebruik; zij zijn groat,
sterk. Er zijn ook: verschillende
paren. Let slechts op den naam.

P. A. GOOS).4;N.
A B. DE VILLIERS & Co., sfstaeers.

P4&rl. Il Dec. l~' 9.

Sl'E I.LEN B()SCFJ.

ublieke Verkooping
VAN

Juwilllrsw.ren, IBl., III
I)E ondergeteekenuen daartoe

belast door de heeren P.
Agramat en Ragosin zullen publiek
verkoepen op

RUUI, li DEZEI, t. 10 .rt y •••
aan hunnen winkel in de nieuwe
~pbouwen van de heeren Josming
.\: zoon Pleinstraat, Eene Yerscbei-
,[~nheid van Juwelierswaren, Mes-
senwaren en ornamenten, bestaande
lilt Horlogies. Ketsingen, Armban·
den, Bqrstspelden, &c., in Goud en
Z11ver, Messen, Vorken, Lepels enz.
Etn fraaie lot Kloki..en en ornamen·
ten, te voolom te wO.-den omschre-
ven,

P. J. BOSMAN & ZOON,
Afslagers.

:'1t'llenbosch,
~ Dec., I89'J.

t4GJEltra Vette Kapater BoUen
lOO do. do. Kaapsche Schapen.
0, 1l9NDERUI, 14 dlzer, •• tO .rt ~rtCIII

Zl' LLE~ gemeld getal Namaq.ua
:-idw.peu en Bokken Pubhek

Ih,r,lt-n verkocht til KLAPKUTS-
:'~\~'''\, die pas aangekomen .~n
Y:11l \ amaqualand, in puik~ conditIe,
L~ lUllen zeker present Z1J1l.

M. FRIEDMA.N.
3.. B. DE VILLI'~RS & Co.

Afslagers.
Paarl, 1 Doc. 1899.

BENOODIGD
EE~ geoertificeerdeonderwijzeres

ou. onderwijs te geven aan
dn,' klIlderen, allen meisjes. in hei
&l>.;, ..li'Ch Hollandsch en MUZIek op
~":i private plaBt8 nabij de ~tie
Thrt't' :-listers. Salaris £50 per laar
I'".:'t' ~U wonin~werkzaa.mheden tej •

rlPl(':nnen na eeember vacantIe.
Doe 'l.ilnzoek met vereÏBchte getuig'
schrift.en, bij den ondergeteekende.

D. HA\O{AN.
PO. Three SÏBte....

Vict.o... W"

.'
,<.'i

~
, I.

I

----------
GEVRAAGD.

',.
In the Supreme court

of the Colony of the
Cape of Good Hope.

Oape Town. Saturday,
9th Deoember. 1t:!99.

In the Mattet- of the Oape of Good
Hope Permanent Boi1ding. Land,
and In't"88tmt'Dt Society.

In Liquidation under the Companié8
-Act, 1892.

Upon the motion of Mr. &uIe. Q.C .•
IT IS OSDBBID

That the Supplementary Secood
Report of the OtBoial Liquidators,
this day pre8fmted to the Oo~ ~o
lie open for inapectioll at the Office
of the Kaster of the Supl'f>me
Court., and a copy of it at the Qffice
of the said Liquidators, for the
period of fourteen days. Notice to
be published in GovemmeftJ Gautt8 ..
O<lp8 'I'imu, Cap6 Argu. and 0""
Land.

OE ondergeteekende gtllast door den beer GD~ W. J. BoIIevw l'ilDeU
publielr verkoepen :- .

l.. Y•• titoecl.-Ben deel der welbekead. PJMt. ..Bean," f .....RN geaertlfioeerde Onder-
nu genaamd cc Itooi-poet," groot omtrent 8,000 1DGIpD ..... wd met de ~ wiJleI'8II om onderwij8 te
noodige gebouwen en llt,vattende de nOOdiRe :0..... Dae" p_te· je Jl8ftIl en Hollandsch. BngeJsch,
gelegen omtrent f uur van S~rma Vlei en taaehen de walbebade Musiek en handwerk, op een
plaatsen II Reenen " en IC Witk:lip." De PlUt.I iI·~ pIObikt Boeren Plaat. i uur vao Saltaire
voor de Vee- en Zaaiboorderij en is de UoDdaobt VaD .. iedet. waardig. HeL' Nek.

SI. Levende aav •• - 81entAt.klu lIerriea, 200 ~ £86 per jaar met vrij
Eerste-klas Bokken, alsook .Lammen, 1 Berste-klu Hapt Paardt ~
1 Eerste-klas Koe met Kalf. Werbaambeden te ~nen mdt

S. Boe.rcleriJite ••• d.ahap.- Wapna. Kamm, aanftD~ ~ 't volgende . ~.
Kruiwagens, Snijmachine, en al het Boerde .... rwdJohap, te VNl om .App

goed
lieat188

ed
·met getuLid~n

I van g rag en UMmaP
te me den. .• eeoer Protetantsobe kerk sullen door

4. Hui.raacL-Het gewone ~ HuiIrud. den ondergetekeIlde worden ont-
Een ieder wone deze Belangrijke Verkooping bij. vangen tot 25 December, a.8.

IE.OlM[ -- ~OO.. A. C. MEYER.
GID.ON W. J. BOSSOUW. Grootfontein,

Dist Som.enet oost,
Saltaire Bd.

27 No ..ember. 1899.

KENNISGEVING.-VERLOREN
2 Donker bruine paarden met kol-

blessen, twee jaar oud.
1 Zwarte merrie drie wit voeten.

.)mtrent 8 jaar.
1 Vaal schimmel (muil) esel na

18 maanden.
Een ieder bij wien van bovenge-

melde dieren sijn of komen MD.

loopen geW.,ve dadelijk aan onder-
geteekende-kenni8 te geven die alle
noodige onkosten Ill! vergoeden.

P. A. SIN.
tion Road.
Wellington.Dempers, Moore & Krige, A:8Jlagers.

STELLENBOSCH, Caledoa, Il Dec. 1899. GEVRAAGD. By Order of the Court.

DE HAND TE KQtaP.GB:T:r~=~t:d;;! H. TENN~trar

. aan vijf kinderen op een pn'9ate W ~;GGE. Ot, PJ' N 1. Kennis word bij deze geg8ftD

II HEIIISTID. .' ~.(~~ V~~~\;-=='l!~~ =::-:::
._.__ '~-~~-"">.~~t.,.--"', c..~~:!.::DJ::;..~~l-UU~II1IJJI •. ~P ~ p'Q.nt. van kal9'8D. eitldepenoD~ no:~~•.~

In den boedel van wijlen den heer ) E ondergeteekende biedt aan uit de baad te ...... iloa beo. ' WlI'bae=heden .te ~ Da . pel'lOOD dj~laar 'hndt en tel'UI{ de vettiesing leda VI.11 be$
Jacob N. de Villiers. roemde plaats" Goudmijn" alhier bekend ala eeD" -riaah~ .December. ~tie.. Aauoeken besOrgt bij den ondergeteekende zal brandsiekte or voor dese af.

DE ondergeteekende in z1J"ne plaatsen. Zij is gelegen tUS8Chen Zand ..W en de Breede Rivier, met gettUpohriften m te zenden ruimechoot. beloond ~orden. ~n d~ling onder d
4 "I d Kl__- V ~ Ri' 'D_!1 ~-- aan. ieder die haar na dese dnniage~ --.d!e 5 8U\..---ti. betrekking als Executeur omtrent mIlJen van e !BAlI 00 vl8l' ~""1 ~. d 19d reie ~"I ~

Testamentair in opgemelden Boedel De plaats is bijzoBderlijk gesebi VOOt' Wijnboelderj,.Vl'1Iobtboomen. JAOOB J. BUSO. bou t UI. vervo wo n. van lA99.
zal publiek doen verkoopen te Struisvogels, Groot en Klein Vee. en bent om~ 1.200 Hoebplaata, W. C. NELSON. 2. Het aantal verlrieseo leden
Vlaggeberg. Eerste Rivier op de grond. op het oogenblik wordt omtrent 100 lIIOrPD benat met een Victoria West .Rd. Maitland, is 'twee.
Il sloot bekend als de .. GoudmJjn Bnede Rivier moe." en soodra't !Hoebpl_". 12 Dec .• 1899. S. Alleen di per.onen mosenPW88ta

ze vesd°
p 20 d groote Breede Rivier Water Schema, dat alreeda ~ il, volt.ooid is, "No~r, 1899. worden jl8DOm eerd die (1) in6!oen ag, ezer, komt er nog 300 morgen van de beste karroo aarde onder w..... soodat Goune.,au zetenen zijn in district eb (2'

1. Def.!overledenens woonplaa.ts, Struisvoge~?oerderij op een zeer.groote aobaal gedrmm ko ..worden, HAD ru br.\ ZUID AFRIllANSCR eigt'naars 'lijn meer dan twee
(vroeger een deel uitmakende van ovafhankeb.Jk van een .. groote ruunte OVer.geIat.eD voor een Wppa~ honderd yjjftig 250) schapen. De
de welbekende plaa.t8 "Welmoed "}. De thans StalLD~? W:Qn~. Lu~rne, Lemoen ~ aaclere boomen lIJn COLLl&K. genomineerde pel'8Onen moeten.
groot circa 214 mOt"gen. gelegen genoegzaam beWIJ.Svan efe bijzondere "'!"10h~~ urde. ;')E volgen4eOurs van de boven- w%!~ =hoo 'kld-:.=!:i!
zooals boven, omtrent tien minuten Het woonhUIS onlangs gebonwd 11 ~ en ~, de a:ndere ge- BBNOODIGD » ; genoemde Soh 1 sal begiDnen ,,_
rijdens van Lynedook statie. Het bo?wen bevatten Kelder, Stal, Wr.UJI en andëre h1DHll. ~ \."OOR de Zuid _ Afrikaanach op den lsten Feb i, 1900. keisera~n~ braadsiektewetno.
eigendom heeft een groot en ge- ~l]ngaard bev~t n1u50,000 ~tokken. poot ~ ftJl de plutlll College Scbool. _ een Onder- De Cu ... us sal 0 'fatten Onder. 20 vau 89. d)
rieflijk woonhuis voorzien van alle ID Kampen v,'r._dt den waa.nn alreeda S~!OfP .I1)IL wlJ'1I8I' in staat onderrioht te aAven wijl in Laudbouw, teelt. Zuivel eteeken

akk:en kelder stallen wagen- Ook te koop 6 gedresseerde prachtige Zwart ~ B_ i en 8 in Hollandaoh, Duitsnh en F~""aoh. bereidi • VeeariA8IIii"lruilde, Wijn- 'deKnHt~~~~ ...
~:~ en a.~dere b~ten verlrekken, jaren oud uit de ber~~de Stoeterij ~ den Uer~. J.JIaJJa.be. Bengrondige kennis van de Hol. bouw, ~ruo~tenk kerij. Schei. ~ _
allen onder Galvanisch ijzeren da- bi]' Voor verdere bijsonderheden, pnJII en OODditien - men aansoek laodaChe taal is een vereiaohtfo. lmnde. Botanie. La eten. Boek. te Stellenboeoh.
ken; is beplant met eene groote S.Iaria £250 per jaar. Werbaam. houden, "Iskunde, BngeJach en 4den Deoember,
hoeveelheid wingerd-stoklren in vol- ABR.&)( Oll.IJ=..um. heden te beginnen Da de Kerst HollaDdacb.
len dracht, Vruchten boomen in 1- vacantie. Aan de School is
soorten, heeft u.if4re8tr8.kte aaailan- P.K. Klsasvoogds Rivier, .Aanvragen met getuigachriften plaat. van 850 . G
den. veeweide en volop water. Robertson. en certificateD in te MIJden niet Voor pl'Ollpeotiee EBN I7AI'IArtJllioeerdeIonderwij ... r

2. Een Cottage en buitengebou. later dan den 22aten December 1899. beden doe men k bij (dame beer) ala eerate
wen stallen enz., bewoond door den Kaapsche Gouvernements Spoorwegen. G. J. HOFFUAN, Hoofdooderwijser. ~ &88Ïatent voor Oalvinia publieke
heer A. A. de Villiers, met gron· Ageerend 8ecretaria. -- ' school, moet li sijn van een prote-
den beplant. met wi.gerd.stokken Kerstmis en NieuJjaal'S11CUUe dag8D~.1889-1900. BMd YID het Zuid AfrikplU'lCh Collet.. BENOO lGD stantaohe br Bevoegde kennie
vruchtboomen in soorten. Beide Juta'l pbouweD, 8t. Geor,_.IItraat, • 'fi~ d .. van Hollapdso v81'6isoht. 8aIaria
Plaatsen hebben uitgestrekte tuin· Van den lsten Deoember 1899 tot den l04ell .TuUrt, 1800 • .nJleD er Kaapetad. ~ Decembor, 1899. EEN geoertl on er"vzer £140 per l·ur. KenDie van mMiek

. dal' ",- .. _, K 4es worden uit-Il -- .......·--Il .- --- - voor een Pn.·vate School nabngronden. Het er.gen om Z 10 .......Ounue '" _""&v.w vv --- ~ • •• oodigd .. en teekenen I een bijkomende
twee perceeien worden opgeveild I'£MJLDI ~ WNlIri-"_'8I!';'_ OnderWijzeres Ben . Darling om onderwijs te geven aan aanbeveling mn. •

lij.,_ na _ W"'~WW = .... _ 5 kinderen. -.
en indien noodig gezamen Ii.. __ ..ijl;;.. ....wr P''DLIC A TIES ( Id K-n18' _ft Hollandach en Mnziek Werkzaamheden te beginnen van

3. L08se goederen, Vaatwerk, du da. ~ ...__ ~ A..c .4 .' vergeae van nood:-:L~~ het Januari kwartaal. App1ioat.iee
Kelder en Boerderij gereedschap - ....,. " . getUJg8Chriften) voor de be- --v zullen "orden ontvangen tot den
Rijtuigen ens. ~ - wt "'1 " ï...,l10...:": trekltin,r van onde~wijl8l'e8 van de Salari8 £40 per jaar. inwoning 258ten ~r.

5. Het gewone assortiment huis- ~ .... C'J!.. a 6; lil _..... Boeren School te Wildepaarde Kloof vrij. Werk te beginnen na Nieuwe Doe aanzoek
TU880hen Kaapsche Gouverne- kIM, fil u.. •• ~ .. _ ... ge~ omtrent een uur van .A.ahton Jaa.,. ncantie.

raad enz .• eD wat er meebodrten ver- mente Spoorwegen (lokale kaartjes ~'- - ftP :...~ .......:l~St6t», zullen door den ond~tee- Doe aanzoek met copie van ge. W. R. TRUTBR,
koop zal worden aange en. op de Wijnberg en Simonstad lijn::::' ~ :- ~ . kende ontvangen worden tot den tuigschriften aan Secrete.ri.a Calvinia publieke school.

Verkooping te beginnen ten half· uitgesloten) Indwe Spoorwegen w__ ' SOatenDecemberaan8t. Vereiaohten G REIl'NEN Calvinia.,
elf ure. ... te...... .. ba -- J. . VAN Ill. 1 N be 1899

k to. 'UIIi&;;.. ap Hollaodaoh en. Engelsch Muziek en Waterkloof,'~ 2 ovem r, ."Eindelijk zullen ten ver oop _ ..... I. Ihr. '. Handwerk, Lldmaataohap van een 1rIa.mrei=::~=m~::7n '::!~ wc:=..~.. ..... . J!I.~ ~taobe '~1ogierk:Salaris £40 _P_._O_. . _
ka! .... ...i.~~~ .. ftP per JaaI' met vnj es. II. KLAS"':'E SCHOOL.zijn, en Bommigen staan op ven ~ .......,,.................... Werbumheden te beginnen met 1• ~ O7tUI.n. ,. _

...,D- • ..", het kwart&al in Januari 1900. Wl1"1'JWlUJ"t,-lDfY8lfA.
P. J. BOSMAN P. W .• n., GELDIGHEID VAN DE KAARTJES. F.l. LB :aOBX, ~ ..... d,d • Bene Gecertifioeerde

E:r.ecuteur Testamentair. Kaartjes zullen geldig lijn 'Yoortwee lDa&IldaD 'nil cia CbbaD 'nil tte maar Secretaria. UlIUIIIfi' Onderwiiseres voor :.t
P. J. Bosman.ct Zoon, Afa1.ager8. in .reen geval later dan den 2kten J'ebrurl 1900, - peil ~ lt toet.'::: ~ Kloof. " Infant De ............ment,''J in ataa. t om

Het &&l aan de ~ereveroorloofdstnbunnl .. ftabnbD. opa..... p.o. Klauvoogda River. ..--
Stellenbosch, Voor verdere bijzonderheden li. JdD de ... pIakbIljeUa _......... Oadenrija te geven in Bngelach.

4 Dec., 1899. , C. B. BLLIOTT,: Al...... blltanrder. I~IOODIGODOr DOISCBUGRIII Hollandacb en Musiek, (Musiek een
Kaapstad. 27 Nov. 18~9. lI00fdvereillobte).

BENOODIGD . u'BN lD8Il om met een dol'lO~- ~ £ÓO P!I' .jaar met vrij
'. NDERWIJZER of ond.rwij. __ VREDE IIAIIIFEST. !;:=r:t:n~~~ l"erk!!mh=~~ na
, zeres voor een achool ..' die _n.~1 bij'. . =rt:c ___;:a machinee en werktuigen £10 per de KenttftOlDtie. .

omtrent 3 uren van het dorp \1.' IJ ZIJn ook "ne der 6rmaa ....--... ..' ~~B vd :tl~et willen leeren L. F NBL,
Oudtahoorn. " om OORLOGWAGENS te ."..an, YOIItaadiC. p.;a: ,-::, • •• • t ' ..

Salaris £80 per jaar met Trije WEIGBRD en kunnen d1ll oue klienteD beriOJdeD W.Wijdm-a-. .. éla ~.e vragen aan . '. H'ovfdondenriJIeI'.
woning: . . ~ten voorraad EXTRA DR~. H01?l'............... lferbumbeden te beginnen :; Wlttedrift,:; Dec., 1899.

Apphca~les met oop~ van 80hikt voo~ ~n8 .~n karren, die wl) bereid 1IJIl- cia .,o.a.Tumari. A liCatieI inpwaobt tDt __ --'-. _
getuigschriften ten tpoedigsfle te en te~billiJke fX}u. te ve.~. '.' '. W. dell ... Cber ED_ ..._lil-' 1r.Tr; ..... --
wOl'den gezonden aan __ Geen RLOqS-GBZIN BNDIiIoe ........ te .. J. P. THÉBON, ...~ C:;1IarI-:::':: ..':

DS. GEO. MUBRAY. H.A.VDGA ~~=-...... .B~m. ~_=h~~.n:r
Oudtshoorn. pl. r.T lCllWll' V.... ""Wilt Bel. st. ......... e , I ._..._7Dec»mb8r, I.. aar., u .,OV.. _...

Publiek- verkooptng UIT
VAN

ZEElt KOSTBARE

Vaste en Losse Goederen

( )
P den 7den Ncmaber,ll op da

plaat. V8D den onderge-
teekende. een vaalbruine Merrie
lzel. omtreut 8 jaren met halter
aao. De eigenaar un haar terug
bekomen mite betalende dese ad ..er·
tentie alamede alle andere kosten.

M. M. BA880N.
Kalabukraal, Uitapanning,

7 Deoember. 1899.

AANG~KOMEN

OP Je laat. Vink :am. _w;p ., _,..,.
Hermon Statie :

Twee Ingevoerde Kuilen. swan.
bram, merrie&.

~eipnur ba te -. beJrOmIa
bij bII&IUag v-. c1e keIt.tL '

J;;P."~8L.
Vink Rivier.
Hermoa s--.



I
geplaatst reeds b8lCbadigd .,...., 8DDE ZUID-AFRIKAAN de RepnbliltelDen zich op.ueUJII: haddedn
verlCholen Tom den terugtocht van e

I V___ ..,. Bnwche ~ht af te anlJden. Het ver-a "0' B L lr ou on atandlgste zal zijn met een oordeelvelliDg
"" A "" kJ • te "tII'8chten totdat belde zijden gehoord

~~DO~N~D=ER=D=A~G~,~1~4~D~E~C~18~9~9.~
-V~ IP.J'¥ rwp ~AG.,.

DB BOBBQ."iiiiOUDEN BUnE
~ POSITIE.

ZWAllB ENGBiiëiiB V~.

Noord ... KOd~1 Deo. (Bea_.)-V3:!F' ...... trokba de Gardeeo
B briDti lid lfodderrivJel' bIIIp,
IDUC ill Id"_n1w.teIUt.
rioIt.u." ~ ta.t CIW he' _t.eljJke panl 'ftI:
de bOtiiIa poiitie.

De BoopDleri trokbu op die poaitie af. eo
de Ganle voJade lau.. de oeVIll'l'" de nvier.
terwijl de Yorbh1J'G Licbt IlI1utry ook lau..
de nner trok.

Kort v60r het II&Ilbreken vao deo dag ~ell
de HooaltDden blnn811 200 lreelea van de bOereIl
kiepgra"1l ... dell voo, vaD deo
beavel lODder te "eteD la de D.'
bjjbeid-l van den vuand te 10" Ter-
wjjl BIJ llOg In gllll'oten geledereo In oompagnJea
liepen. werdeD zn b&froet cbor een vre.ell!k
VQlU"vaD vore~eD ter 'iJ" ...wenlea verphobt
OlD met .waar yerhee te~ te treklreo. 0010
lD_ba~D hel1lteldell aich ID "D hoUe V&D
den grood ea behielden banoe poIIltle dappt"r

Later k ... men de GordOIIII lI&Il eo buDdeD
.Icb laopaaaerband een "81 tot blDDeD300
tredea "aG den "uand. de grootate dapperbeid
en Olokh81d teD toon spreidende.

Iota .. eben opend"o de manne kaooDnen. da
ModderrlYler Howl$181" battern, 75stE., 621te ea
18de 'NldbatterpeD lD.t G batlerll.an de be-
l'1lIIlll arUilene een vtln.lkkelOk VDar op de
100pgrUI)D. elk pant der plJalbe rakende. Op
dit oojtDblik hl'Gil de b.l8ren ,4Ibeel.td

Terwjj.l d" .. be"egillg RetD&&kl "erd op den
"!Ja~ -die den ora arood vlak voor ODn tr0e-
pen Ueaette. tra bU voorwaarta lIIet doel een
thok aanval te lIIakeo, waar hu 'YOOriruUeD
werd ge.tuu door de Gtirde en de artlllofie

'i'8I!OIl d..n &'I'nJld 5odi:banleerden de boereD
onlle pclitU. &onder k"aad te doen.

De IUnllOhappeD .bepea op den groud "Aal'
IIU w&ren en lDeII ...erwacht dat Diorgell bet ge
veCht Yetmeuwd &alworden.

Men w..,t dat de 'ferliaeD "D beide a"den

VEBHALEN VA~ llO~ D

lWO BOJOIE..~ PER BA Tl ERIJ

VERHALEN DER VRIJE FA ~ 1Al'IE

Illn.
OYFICIER£N

Deo br. Bertie Roux. ftQ Z ... ~ov .. nm
lI"terell eeD _t~ oqeJat, .-u~
"at lDe' bet ID potlbe ,_tee. iU
voor d" llnua OllaDlDfIWD ea GMIm,. WDII
ooder behaodeliDg vau dr. E~

GlIteren morgeo.~ver ~ uur, brak er
brand Uit ID doo w.rkWlakel ... Garlick'. ro-
"Iel wlDkel. ID bet beMdeneinde vaD St
George atrut De "lammen aloegeu ali de
bovenale verdleDlDg die .poedag luteebrand
w... De brand "eer .Iaagde er ID 0111 het 'FUur
ten onder te breogtlo, maar b.. 1wat &cbade
"erd gedaan, niet alleeo un dell 'foorraad vaD
,,!wleleo maar ook aan do eoeder&D.,.. de
RemlDgt~n Type"rlter Company, die ID het
daaraan greD.. nde g.bouw warea.

De begTafen.. van deD beer W HlddlDarb
vend eergiltereD morgeD om 10 allr plaata De
stoet bewoog sicb .,.n bet .terfbn ... DO 62,
Queen VICtoria Street. naar het kerk bof te
Mowbny De luk.~eD werd door eeD aantal
ronwkoeben ge ..olgd, altteude ID de e..nte
daarvan de boeren Hertzog, W. HlddIDgb eo
dr Pnrcell, ne ....D van den OYelfedene De kist
"" eenvoudig VaDtc.k met .d.er bealag

Onder de ahpl"'dngen waren dr 1. H
Petersen dr Cameron, de beer Roos (Execu
tenrabm'er) en de beer C L •• la (Pu bhell.
BIbhotbeek)

De dienat "erd "urgenomell door u.artedekeD
Llgbtloot

Eeo IlIlDtal kranaen .. erdeD op het graf neder
lIelegt!

TERua ..... ODDERRIYIER.
GENERAA.L lord .MS'l'HUX:-; rapporteerue
gisteren 'dat hij terug was te Modder-
rt vier, In perfekte orde en vei lig-
heid," \\ at er russebeu Zondagmiddag
en Woensdagmorgen ten noorden van die
rivier was gebeurd vindt men beschreven
In de verschl llende telejrammen en offi-
e ieele rapporten Die telelframmen en
rapporten ge\ en echter slechts een flan w
deukbeeld van het vreeselijk Igden en de
hart versehenrende tooneelen die zlch daar
In dien tijd hebbeu afgespeeld De naam
\Iodderrt Vier kun bUna IU Bloedel vier

D.n.tu ...................
Wat IS de posrue met betrekking tot de

wapenmg der naturellen? Wat is reels
gedaan? Het antwoord dat wij op deze
vr dag" geven komt uit de beste bron, Sir
Henry Elliou 18 door den premler ter
beschikking van de milttaire overheid
gesteld om stappen te nemen ter verdool-
gmg van de naturellen distzikten (nat! ve
terrltorles) Dit werd gddaan op berich-
ten van ambtenaren 10 die streken dat de
natnrellen disreikten door een Republi-
keinsch kommando bedreigd weden. De
stappen die tot hiertoe zijn genomen. tijn
niet van algeiaeenen aard. en bepalen
tICU tot het orgamaeeren van natur ..llen
tel verdediging vau de "territorles." Hier
en daar IS een betrt'kkelijk kleine hoe-
veelheid wapenen uitgereikt.
Il..t zal met geooegen vernomen W0r-

den, dat het orgamaeeren en de wapenrug
der naturellen tegen blanken niet op al~e-
meeue schaal I~ geschied, doch het be-
ginsel blijft, en WIJ hebben reeds onze
redenen dUidelIJk uiteengezet waarom Wij

reu sterkste tegen dat begiusel pretestee-
ren eu wourschuwen De feiten toonen
dat er gtlAU gevaar bestaat dat de Repu-
bllkelDsche kOL mando8 ZIch met de
naturellen zullen IDlateD Het zon tflgen
huu eigen belang zIJn zulks te doen.
~raar zelfd mdlen een kommando een
, ,urIlIl,,!} ,ll~tflkt zoa Intrekk'm. dan
kl)lI dat toch niet een a.iOval op de nat/(
"II, /1 genoemd worden, zood .. t ZIJ ter
per:IDonlyke z~lt verdediglUg geor":<1lJl
seard en gewapend moesten worden De

l 'n ,la vreesl'liJke re~eerlug \"an ~at,d heeft lllet gadaao wat
?liaand Il;llJorgen dour ooze rplo(eefln,.: III dezen I:! gedaan.

vtlldsla;; begmneo dw dell geheelen ,lag Het voorbeeld kin ~chter navolging VlOden
onal,.:ebrokeu v)ortduurJA ":J zelf!! den \ an I! I te v~rlruuweu W J dat zulk~ Ulet
,oIg-endeu mvn.:tlU door enkele kanou .. en h. t ,.;~\ Il lal zIJn en dar het ergllte elat WIJ
"erd voortgezd Het merkw"ardlgste vreesdell \ 10 d"Le:l rallkaal vurkeerden
'au dezen velJsla,.: W,13 lbt de "'pu),l1 .tap \erllleden lIlll{ wordeu

ketn~n ~14aodag geen eukel bnon,cb lt Waar III 'I hooggerechlshof.
vUllrd~n 11131r "lecuts mot de \bu81.'rs Uuler JEl l~ 'publlktJlusche krIJ!(sgevan-
v<)ht~n Ddu \o[J~eu dag I aant\\oorden IHm zltttm de htleren J J. MlChau, van
ziJ hd vuur (I~r I ntsch~ kanonnen met Klrnberlej, in J de kock, van Helmont
kanonuen \\aarom nier (p :\Ia md I~ \\ larow Jeze heereu govangen gello~en

w.·rdén weten WIJ niet, zulks welJ gedaa!lI- en antwoord °l dtlze Haag lOU kunn",n ID ef n dlstnkt wasnu Ut) krijgswet ge-
w{'zeu dat de )(, publlkelns( he kanonn( n proklailleerd Id, ('ll hot IS Diet voor ons
!lal J ~chollznek geplaatat Wiren ten\ Jl Orn te IJ-pellen IU hoe\erru do knJ,!s\\et
de slag len noordwest'm \:ln de tremlJrn..: lh, IJbatg InUeAlllt van de gewone wet
plaats vonu \\aar lt! ){eplll,hkeinell hpUl Va I her I IUJ IIdt hool{l(er~chtshof moet

hik ~t b Idou Ol (Her luIke kWt'stle, hes!ts;enwaars IJn IJ nll't \er\\acn I \! Iir dt) gevangellnemlllg 'aD IJ
het kon z'Jn dat de bChl€tgaten Jel I{, I u- "tudtJnt! n aan boord van de (ti ek, tA
bllk~lnen JUIst Zll' \\aren aangell'gu ddt I Port I hlabe,I! IS VIII geheel
le 1,r1~cue mf ..ntene l' lA1L,: }[)lt!r scuot andt'lan aard le I'ort ]<,llzabeth Id
d~r \[an.er:! zon k'lrnen zouder dal no,.: geen krJJI.:8wet geprokbmeerd en
da Brltsche k 1ll00n!"rs kondpn bt'p dell dU:l I astaat de JUrt~dletle van de gewone
,all "'aar LI kogel:l vandaan k\\ Imeo gerecut>ll!oven daar nog onges~honden

u d I !J.; L IJiI j)rlil, T / '/' (("h z~gt, uat ze ge
"ti Olll dit te bemoeIliJken I generaa vauoeog'''nomen \~erdell op een Vld~rant,
I R()" lE zIJn kanonnen voor dIen dal:: op het;elk hun voorgelezen werd, dat ze naar
l Jde gezet Dn kl lItrooI. vau een \[all;"r ue mtlltalre hoo[Jk\\artieren als krlJ~sge-
l:l l [) cpn af.tand \ Jn ,II I I ~rJ~ onzlcht- van,.:enen w ..rden cenomell en dat ze
haar Hos I!et ZIJ het eldchte nnget\\ IJ- von, eeu mllilllr hof moeten v!'r.chunen
felel mannen moeJ en koene koelheid om \ oIKeus \\elke wd \\OrUell die porso

I nen daar gevangen gehoul~n( WelkIn dIe .cllletgalen te blu'en 11..:..:on ;08' h t heefL (liar UrlsJlktle overde vlIJheid
k0rrtlI te vatten onder het ak, lIg geram v~::t een pSl"IlOon' \Vaar IS de Jllrl:ldlktl8
meI VlD uet" I !Jet en anjer .. bummen en V..lll het hooggl'lechtdhof?
her godluIt uer kogt"Is

De BrJtschtl troppen I~goletllll, t Illinier
uappclrheld aan den dal.; Om door lt t \ ~I
tOOIend gevechr den g'phef'len b, \ ,I tP
houden tt'gen e n \ Jan I dIt' \ o~r h~t
groot~te geueell9 (InZIcht! ~,r \la, doch
ef'n onaf~ebr"k~n kogelbnl Ol-'hen af !.Oml

Dd macht onder lor 1 \[ ETH lf -; leII~
Qnge\e-er 1- IH~I mln dIe ver,dlllleu 1"
pBltles op h"t \011 opnam!ln doch all Il

kwamen UlDt dlr~kt In bp ;::e'echt D~
_Guards hnga le, dlry In deu \ )n,.:" 1 S ,.:

:;'U \1 )lderflVler ZJO Z.Ii IJr IJ II ge
I~deu, n llll ean Bto>lhng lau,s do I VIer 't)

en bleef bijna LUiten vuur doch \1 Ian lall'
mldda" neutralI:!eerdpn ZIJ een terlI) l~chB
~nvaj vau I::Hneraal ( RU' lE: CPt! lanval
<II" voIJ;clns dt'n rappo, t~lIr ,an do ( 'I
I, " bJoil "~n on l~r";ln,.: v~n d~ ~e
heelo kolonne l~nlievoL;~ hIlI ~rJ
MElIfCE" uld 'kanonn,n In het ge
.echt on I IHlI bJwllcU \\ "rdpu a ge
Bcl!otAn

De HI((hlanl bn.;"lcl-tll',ch'[j I en ,
dUlz,)nl lIl.n-trok n'el~ Z):) lll{uacht
van het kamp op \ oor h Jt dai( wer 1
bevond z I Zich III IH (lom dJelIIJke n<lbU
hed van J~H"p!lI>ljkt'ln~che Bchu;tgat<,n
h~t lantuentJo Vin (lt)n \\~,,~t kondl,.:,lc
dit feiL In du ~ohl 'tgaten un en OJgen
bltkkellJk werl C~n aftlllllt'n 1 \[au~t'r
vunr ol' de Il ..;ldllldel:l afl.:t'wn l~n Dl
Ivst van gesl el!Velleu ell l.:~w(JlldHu kon
lllgt aan m t \\t k d lld, liJ I.: ,ol,.: u t
ge-C.JlcU le IJ J aCID V ,er Ipi 'lll de IHI
ga lt', m 'por ;;ent'l..lal \\ ~ l ( !f Jt'E oneu
\ eld", I all! leren eu I ,I mansel! 'pl-'0n
"'erJen ged)) 1 eU":0 '<JJJ \ ~n UI,,,I)o
<.Ien ell gqW )nl) I hie, n, I nl' Dw,
dagvoorruldla..; onOl';"l\el un huJjl~ho"
op taIagvpIl !tgg-n I )P[j Z :ld gt'n. ra,,1
C RO" a: mét ecn \\ Itttq lag. <JUl)Jou'chap
<Ian lord :\lE:TI!LE" dat hj l'Jn lillbulanc.
kOll u ti lenllun orn de t!olJd"n te hpgra \"en

Totaal
XAlI8CIIAPI£,

GecIooff, t'VIJOIId eD vel'll11al

~JCIll Ik m I
lw kielDe Vn"nlhD

U~S~I[ lie 0

:-...& YIa~=!f~~S==~~:
k'ToeD de UIl_ai ~ .enI4oor eie Hoor-
laDder bripd. WenI die onbaclet door be,
..IObte krUliraor dat _ liOJa ~ ba.
De rbeel. beu.,.l 'ftII .lIlad... 4u v_
vaD II"w.nDIII". lIat ... 'IlO( _ doabr
llIbOOU de MI"I&e .trepea V&D een I'"IJUD _.
II"n .icb becoaDen te .,.riooaea. De Boerea
atgIlaal_1III maaktera da oaderiq der ~
laD dea "jjaod bekend door IaDturDllD hllDDll
&aIIp&1obten te doen Oikkereo.

De GonIon. die later me' poot pniel UIl·k,,_ .JlNiddeD I<Jcb o"r een poot .tak
,roDd Ult. elke dUim 1I"0od aebraiklllld.. Zjj
IIIDII"D ~'YU&ber.&denheid VOCII1, ftlna eo No
daard 'FUreode. Op de.e "ilae Iaopeo lI!l to, op
kOlten wind ..... den yjjaod, en _.. bedell.
klD' vlndeud. beb .. ldeo &1) haD grond oader
.. n beng YDur. Het beroemde "'8"lm~t_~:
pteren DOlf een unnertak bij IIJII _.. fijt.
V&D eereteekelleD.

De __ VaD deo du kOlDt echter vooraamelUk
de artillerie toe, die "oor het llleerendeod V&D
bet ,evecht .&eedI ooder _ ter,end lener
vuur hUDwerk deed De ariillen."D IChotea
met de grootate bedaardheid, blijkbaar B"D

kenIIII ne_ode "'aD het gedung ftalten der EEN V.BEESELUKE LUST. ALTUD WEEK MEER BOEnE~YERL["kogel. dae ala hapl OIB beG beeu VIeleD. De - ZEN t:.-

G ba",~V&D de beredeDe .utill.ne en d. 7liete ZWAAR VERLlE8 VAN OFFICIEREN
"eld ar" rle .mtte den II&IlvalvaD dell"heele _ lIOdderrlYl8r, 13 Dec -(Reuter )-Betbmp

w 1.. _ di EEN ILUUtlE8. ~ ... lodl"ldueele Ifua.lleo 'Ill "Ol!"alk van .Repnb~o IICbermntae_.. e EEN GENERAAL EN ......... jjke1I moed De OffiCIerenI.oondt.lloat
UltlllllDteodo lIekking 10 de boecb)H verkregen moedishei-i DOlI !lelt. te bevenga&ndo de r&-
bebbeDde,oll&en -echter Om &nchteD te - ONDER DE GESNEUVELDEN. putetiD die de Bntacbe ollicler <leb reedt .. ,
II"Dleue·Howl·--rbat ..... tDCt de Lydchet bolDlJIeD Het -0:!!dnde II eel'l olllcieele boodeehap.... 11'0",,11 h.. ft. De marklllll von \\ ~hett ..

-- -.. O' bar .eiade te liageo eD drong er op aan&ICbb\dden .. n oDUettende ultw ....lubt DI8 G 0 C M em"ler, 12 D_m • lanp de Jioie te bewegeo lederen lD&II l1lo1lac
geheeie arUilene beeoboot de Repo biJIIlcbe OnderYOlPDde .. &eo Iuu vu oop ....llen op ti. pveode over de rlebbeg YInhet 'Ilir
""",tle van boYeD lIIIAr belledeu. wierp bomlD8ll deo lldeD .o-mber. ~1IteIId bet '""""tate ed I
r';de 100pgl'neD. en b.treek de I'IIldJ. tet lI&Il HOOGLANDER BBJGADE. e ... _ II' "" L<l TandOlI die
bun "oet In bet kort, de 1I"0nd door den vgaad U eoh_ betoo •• rd te ~un ElJDhelm lOOAde
belOt "erd bestreken door een volmaakte hlle!- DOoD. 'l'VlCheidne Irog.ltDCrken HIJ ".rd IDdec
bUI \'lUl kartetuour, zoodat er geea nerlraute lIaJoor renera.! WaDohope nljrPIfA' ptro1fell en Ylel
yard "U die geen teekeeea 'fertoond, ftQ bet toiWOND Eeu afpstetpn eebdron • 'n de 1'waaUd.
onuettende bOluyuur dat uren lang volphoa. KapltelD lIac1eod, Wat Rldiarr J"IIItlIJleDt ~ ~ d= teeD drong ek acher
deo werd (lwaar), lalteDlDt WaGobope, 2de Black Watch. mllbe ..an eo "Co"", ru~ De G balterjjIn den nIllDIddag vuorde het manoe booD, VaD de artillerie gal oppeerde In !>Ott ... er.
dat dOli gebeeien cbg goed geeohoten bad, tw.. 2de BLACK WATCH. bracht vure'lde o"er de "lakte oyer een &btudZddlet bommen acbter Je 'I'OOrD&IDllte rand DOoD. V&D l,.wo yarda bet geweervnur !(lI r~blik __ L t d Igena het ver LwteD&Dt kolonel Coode. Iedere batterU deed pracbtlg .. ert. Drer repu el,_,.,e paal le, le "a DeJa." tooDde _r veel bluken ran oa-bul van eeD der gna ..genea, oDUetteode Ult· KapihlD EJtoD , d toen b d .~
werking haddelI op een span oatea die eell LUlteD&Dt Edmonda achrokkelliltl U e ge .. ood~n bebaodeidt.
kanon trokken. HU zag het eftakt V&D het 'FUnr GIWOND De artillene :- ~2 , 13 oreo ID geYeelJtliddat,

-Ide hU, aL-ol a ut den .....heelen trein "er- h gellliddeld &an ac oten nn lodere ball«jj •- ua ,,- Majoor Duft' (!to t) • 000
nle"gde • MaJOOr Berkelew (hcht\ _, •On8 oeol.tum had een n" ....tie opgeoolD8ll OlD , l'/b ) GII"'r aOI"pD ....

d ~- d lakte LalleD&Dt J Har.,.y ( IC t • V&D kil.e verdunng"0 gloolenirand]e at "ell e, reee. MaJoor CuUlbertaon. _.-ffeo door daD "n._" eD onle ;n~ToeD de Darde 'foonlrok VerDl8t.i,vdeIIUDH Ka C .._wv v- _ ...,.
-terLe -oornnat "'0 ".. r"ft repDblikelDflD be j»&eiD .meroHD. &ID het front ooder een .redMWI..
Dil. r-- - "'8 Lalteoaot St I &r"e, t bo d • _.~
hoononde "D bet kommando "an geOeraaI Lulteuaot Berthon. om met vorea op. u eD tll_em d.CronJé Men

W7t dat "0 der IedelI "au don v-w.g vaa de dooden eo ge"onden Een
.. LalteD.lIt Tate later tracbtte d d d"olkaraad gedood werd 2Je IUlteDlDt Bulloek pootJe e "lJaD ea AlJOClMr«

De ambulance "118prachtig g-Jam_nI en 2.Je lwteoaat DrulDlIIOIId. te bereikelI met het doel dIto te 00l'1l.
d. dapperbeid door de guaeeaheereD bewe .. n 2de )Ultenant Ion.. Het lD&rIDe kanon wlorp eeD bom eli G~
In de vuarhnle "ordt .terk geprueD door de den vjjud lerag" trekken Toen 'IJhel.
offiCieren en IUnachappen VE.MIST h-4eo opeoden de republikemeo leo <lOlls

De ballaD "erd m.t seer g(),)Je rJaoltateo Kapital" <le ed Camnull( Bl"lIco V&D de poeaue', Y1Iur, nt gebeel C"","",,

gobrwkt Lwtcn&Dt Romay waL EeD he'fag bolllberdement ceri*
Kapl&e1D 1IIcFarlaoe tegen tw&e batterullD, .olgdo. W's

VERII lALTJES VAlli DEN SLA.G VAN 2DE SEAFORTH HIG HL ANDERS koodeo gemakkelUk bet boon bebbea
MAGERSFON'rEIN DOOD. IateD -OPD, maar aDze art111en. '"

OranJerIVlor, 12 Dec -(ReutAr) -Bn,oDder roerdea .Ieh alet .,.n haar plaat&. Maa ea
hedeo van don aan "I vao de Hooglaodache Kapt. J Ratherlord Clark purdeo bI"'eD _laprekend atll onder nm
br'-"o te Sp }tfontelo, "erkregell van de lI'e LOlt Cox ea Dall"bu"R I(raaut"uur, eeD gadrag dal a.

"lI~ d b ah Y T.eede lUlt Cowie be nd afd d d:1:wonden, ge.en een dtlOkbeel YID et "a opage GIWOliD. "0 enog ~~" ~,~ eoh
VU

: ~ t
, •• ecbt aeliDg het 'FUar 0 .............. een u e""

De Hooglandera lagen den gebeeIen nacbt In IUpt Fetberatonbau,b EeD repuWikelDlObo ambulance dokter !Iel

ieD atroomouden regen en ~rokkeo 'I IIIOrgeol Lult. Suley heden morren ID een gwprek dit dil bel_teSlagveld, ooord VdDM')dderrlYler, 11 Dec - OlDt"oo uur voort. De brllr'lde beatond Dit de Tweede lalt. Waterhouee (.waar) p'fOlOllt ... du bg OOit bij"ooode
(Reuter )-Het gevecbt Yan hedeD "1llI .eker Seafortb, Royal en Arlfyl Hooglaaden mot do T.eede IUltcuanta Hall, WilJOD. Olive eD Ik heb pboord DIt oen goede broa dJeii
bet .waaral.e dat gO'l'OCbteD.. In den tocbt Hooglalldacbe hchta Inf'lItene eo rnkte ID Baili.. OlDcepoade rede_ Diet bn ODeIlleDdil de
nD lord Methuen De "oornaam~tc orerlie.eD oomNDlen op VERlUIT...,jjaad 1,500 tDaDaan dooden eo re ..oodau lIId.
werden gel0doo do~r j" Hoo;;tlanden, die Diet Vele heldelldadeD wordeD verteld EeD olli MIJoor KR MeK8D&"
lnloder daD 37 offiCIeren verloren ID gtldooden, cler"'a bet gODeeskuodlg korpe 'fer.lOrgde de KapltelD BrOdl"
ge"onden en Y8rlDlateo g""onden In de vuurhnle 1STE HIGHLAND LICHTE INFANTEIUE.De taktl,,1r: derboereu .a~ be.ondereOll" ... r Een der Seafortb Hooglanden "rtelde mu
dli Zu heten de brllfade toe?m ID het don dat ter.UI hn gewond lag,bu "n republikolD .11
ker te kOlIIen tót dlnht bij deloopgra'feD 'FOor die heel netJ'" uogekleed was, eu pa"nte
·U ooullt teaken .....n leven vertooadee Toen laarHD eo een SlJddDhemd aan bad, eD lIIet eeD
opeDden :Ill een ontl@ttelld VIIur "'n UIt bnooe sigaar III dea mOlld tu~8cben de mlerahoopeD
.erschanSlni, tel"Wtl1 eeo hooge hee.el ID d. roDdbop, ep de troepen &cbietende HIJ""
buurt ooi< "Ua aaodeel toedroeg, en' eeu II"b.. 1alleen eD bot "al seer dUIdelUk van wese
k.ul!Yuor vao de rechtenude een "r_lnke .110 " .. l"nldlg gebMllk no .OD "errekl,lker. dat
ICnade uo ooze mln.-happen toebracht Het OffiCIereDauu doelWit "areD MIJD bennhtener
feit dat 'U terUlkwamen en Ifedurende den diU "OgeD' .uD georoken arm 'iln geweer wet
morgeo eeoe goe1e pmutlO bleUen, zeart "eel kon gebruIken, .. ;rt. dat deM &cberplOtiutt.er
voor don mo_-J door hlln tentoongespreid nimmer m .. te

De Gor,lolI' :110Ill. resorve warden geboud en Een, Repablilremache ge"ondo gevaageDe,
ledeo In bet bC;1n niet veel, mur 'u "erkten me' de llowo04e HooglaudolllDgebracbt, ver
op dapp~re W'iI.H lICJ eeo blaO naar het froni baalde dat een der Lyddiet bolllmen op Zondar GEVAAIlLI./KGEWOlfD
ooder '''lO lw",r vaar ~U bleven langen tUd eeo Jr8"nurd In bet midden Viel ".D een <>peDlucbt LUll-kol. DownmoD. kapl CJordOD eli 2de
korten afsland vóór de loopgraveo der boereo bedfllltood, die gebonden "erd om te blddeD lUll Campbell
De verwlkkelrngen nn de ateekdraad en het "oor het aocces der RepublikeulSche wapenen. ZWAAI GIWO:tlD
fe,t dat de grond moi bo!ICbJea bedekt WlUl Mea .. gt dd LJ1Idlet eeD ootenu"eDd ef Kapt Macaab, 2delaii. Fraser.!chook de (.ordons eeo goede be:ldkkiug, lDaar fekt op de Repobhkólneo bebben, die, olet ob
tenelfder tIJd waren 'U ateede ooderworpee uo Jeeteert DJe de kaD.l8n Ta"l ge"eeroruDr. aterke ONGEVALLEN
een awaar krulS.uur Eell groot II&Illal bUilDer tegenwerplogeIl m.bD tegen "giftbommen' , ODderoffiCl8r&Den tDaDDell650
mukte gebrnlk n.D hot "oordeel der bedekking, .ooal. ze d,.e _n 1sTII:AllG YLL EN SUT HERLA.N D op 2 December laau.tled"" pu hll<X'<'rdeu~1
en onderhielden eeo IIwaar vour op den "Il

llod
, Het mlhlalre bospltaal albler, ,,","h .. n de HIGHLANDERS. 't "olgeude Reut..r-telegrs.m rnt \Wehllj(

IU "aarbeid deden ·0 W<Atde dapperate troepen mee.te ge"ondeD lDet deo trelD "nrdeo 11"- 'LoleJl\'(l MllI'qlJM, 20 ....OT _ IR,uw f-
konden dOOD maar he' helache "aor van de bracht, .. In een gelOnd .. atreek ten Did.D van DOOD Een paat..ertretll ben>tkt.. \lo< hllJI op __
looNrneo, dat gebeel on.er.ncbt "lil!, "eroor het kamp De ge.ondee, die hedeD bier "D· Latteaant-koloDel Gaff 23steu met dépêehe. \an lLtf<ktn;z: d d. ~
•• kte eeulg "aDkelen In de aaDyaUende macht k"amaD, bebben nleh daD lof o.er .. ngaaDde GEWOND 21.teo, p"r looper ont.-..UII;"" De dépedr,

De offiCieren Jr&droegen Ilcb pracbtlg en op de bebandehag door ben ont.,.ngeD vaD "ese MaJOOr BoblDIIOIl (gevaarluk. &JDdi dooj) melden dat dl' boeren lI;edUl"Ij:.. nho.do. d.
e3De "u·e, die Doyen allen lof "orh."en la, bet geDoeakllndli departement. Luitenant GrahllDl. stad te bomblrdeeren, 'Il hh)kbad.! _ noor
yoerden ~IJ banne maonen e.eo koel eo bedaard Tw ..ed. lruteaant Kiug raad Oleuw.. bomnu:>D bebbPll I(tJa''l:(lll d...
aan, alsof zu op parade "aren De maonen DIVERSE VERHALEN UIT HET "" 800" (8I1IItijr) zeer sterk bant.,n pn , ..nu ..hn;z:."'.t.llbMlllf"ll
sp...,keo ID gceatdriftige be.oordlDgoD van het GEVECHT. Ka'pltelD CalDpbell (licbt). De VIjand heeft deu J"lstpn If,,. IJd mei rJ)1l
pnehtlqe qedrag bunoer officlel"\!n Moddern.,er, U Dec - (Reuter).-Io bet LUltenant Vaugh'D (lite York. eD LaDCII' hen ton gekrpgoo. en doet", IJ... I" Uill d.. ~._

Da art!llerle bracht toell bulp en behaalde de ge.ecbt "an gaateren "erd de fiankbe.egaDg oue feIlID8IIt. laebt). bouwen, Iwe .... 1 tot nu tO<' !'"_ "" ...."JU
eer "an den d&i door on .. troepeo nl~ge"oerd lllar de hDker G ARDE BRIG A.DE verlort"D R.issiJe'. hotel h....,. hl ".ond. r , ......De Howltzor batteru die tegen dezeo tud eene sude van de posme der repubhblDeu. "aar de ~ geledea Het !rJOOfo;t"r~. door li< h, ",,",mm
potlilte bad Ingenomen 'flak y06r den vu~nd, rand oaar de vlakte afseb .. t ne nchtiDg ftQ EERSTE COLDSTREA.M GARDE ({eraakt, lllaar de no ...... n .......Il' r. II h" Ir Hl

opeode een vreesliJk vunr met LyJdlet aDS voortrukkeD was langa de vlakte Aall on.. GEWOND lateo, daar het bom TM]" pin"'",,, b"",ft ZIJ
Da 62.ite en )8de veldbatt"'u

en
respeclle,o oostzUde "IlS een rand, en aaD ODle '!'Crate LUit. !rol Cod"""'-

n
• g..ven du.. een pracbtig roor"" ...ld

lUk ond.r ID&JOOTaGraot ea Scott, nlmeo eene r~bteraude de rivier Ta.sachen deD .&ollle· '-~ Generaal CroDJe L' crw'n, 'lid, r, h", ft 'I'd H I d b I
Ma~oor Ed. W LUIlb&oD. kil. ., IpOSitie op acb ter e oog ac ers. eo <>ewe zIJ ten<!ell rand eo de rlne. la een "o~e, rollende I staurd. en nam <'en ....um' r .. lJ. U<'<' ;ill

11,&0eeo lw..ar geweervuur waren blootare~t~ld .lakte, bedekt met boJcbJ8I Ret laager van ~=DI:'!~~~Lwlth. uJD macht mee, "'I ....aa=hIJnIIJk " I 'J "MJ;:
wIerpeD zu met wonderbare JUlttbeld bom oa generaal CronJe IS ook aao de ".Ier, VIJf mulell FoUett. j!;N'Oepen Dit m~ .....ruor/_cd,t "Jn doo,
bom, wurdoor hei "uur "an 41en 'U

aod
zeer &&Il ooze recbkuude " II ZIJn Wet .Jagt'Il de?.., plaat, UI lP 'lf "" li ot

unmerkpluk veuwakt "erd Den ..,ood le "oreo stelde geoeraal CroDI' DOOD Bilden. F.IJIl vpn;t, rklllJ! ..n lil 'nl ti noodlJ!
0011 centrum ea recbterfhnk bestond Olt de 8110 starken "0 )rp<>etop '.ln SluadioaYlera, die 5 ondero1liCieren eD DIIU1Ilehappeo. Het vertrek van het komm.aud" • In ...w......!

Garde Bng.de, die recbt Doorrlw~~rl.ll I1mgo"er bitterluk klageD dat &usteed. de m_t gnaar GEWOI(D (,'roaJe veronndert ek m Jcht '_.11 ri, II 'lJan"
Je gelIJke ylakte voor de randJes d~or de boeren loke polities lDoeten verdedlROD niet veel Men kan d.. lo", non m. I", ""_

beset Het plan "an generaal Cron)e ... volgeD8 25 oaderoffiCl8reD ea IIIIDIObappea ZIeD Op een d..r punt ..n "'1"" l.i." II1A< m..
Generaal Cronje mot 4,000 m~n ·an Mare het Yerbaal der ge':wgeoeo gebueerd op de 2DE COLOSTREAH GARDE. nen schot('n met de bot-ren ",h. rI''' I,Uller' opking, hield eene p:lSltle aabij Oleolter:':.n b~erdn voroederst.lbng dat lord MethueD den .fachie· DOOD 1,:?OOtreden "

yoorpoet, die er gelatea "" lDet doel om "aar· tendeb rand lDet alJn geheele macht lOU unYal Het bliJkt 011 Uit ,J, 8t ....,<lar I ,I !I,~ r.
nemingen te doen De.., "OOrp<>elwerd gebeel leD ZOOIallg deM durmede haa" "as, w.. MaJoor marmea YID "!IDO_t.er eo eeD _n N_s," die bet tel"!lranl (Jil"' Il U""rU'
"ernieId, daar alle~ of gedood, gewond, of ge CroDJe ....o plan 0111door de bolllCbell te krul GE\\QIoiD- ont "lIlg, dat achter Ur """rd I "I' 1~'Il)
"aD~eD genolZllln werdeo peD en de EDgelacben ln deo rog te ....UeD. De tTedeo," bet volg ..nd. nOK" I d-f nu hrOI
0010 direkte recbterfl~nk reikte tot aan de ranle breldde .Icb ecbter rec"ta Uit eu verhlD' 21 oDdero!flClerell eD -nacbappen telegram wtmaakt.. dat hlllk ba" 'It"!: ....

rl Yler, "aar de Yorb!llre Llcbte Iaf.ntcrte de derde dOle be"egmg, "eracbeldeDe lagea vu VERlUlT goede redenen door d. D ct Ihur nl!~.....bn pIdrift hteld. Na onl8n "oorptlllt "erniellgd te reade, betg .. n ten g",olge "an de UI~.trekta 1 tD&D .. eon) _

"ebben," lond do "Uaod part'Jen seherpschntten, poeluen die oo.e troepP.n moeten llIIl8mell, op elk \>f>n;t..rltt punt wa" I \ ",.; lp""
our tqeo geloof&, ala de YQorhoede vaD een IIlet dik"ula .oornlt. Gen.lIgeDeD &egIleD dat CAVALEBIE BRIGADE. ID wtdagende hoodmg t"l!' n ~ Il.%" Iu,d H.!
algolD.. neD aanyal HIer deed de artillerie <lenlt"erkiDg Q.D de lag,1I - detDOraliaeerend STAF. p;.... eervuur "lO d"" '!I"nd ..n"j, ,-IIt"n da;;
"eu pr:acbtig werlr De lSd. "eJ.dbaheru. OD' "", QI!IWOND meer geVllarhJk, daar hunn. kug! ">rl m"'1
der III'JOOr Sc"t1, weDddell hnDne stuklreD en terwOl de troepen dua belli waren, tDaakte KaPItein Br1@. 1. Dr G,ude (Bng. mat Deden'llllcD maar "nh, .I'J" II,rd tru, eu
"lerpeD bomDI~D op ell! boofdtD&C.bi van cIea bnpdlt!r generaal Carew, dUI ID 1I1oddernYler MaJoor orer bet marktpl{'m ..n door I, "rJtffi Il"
VO&Dd,-dle ",et 8an ICbel"p ' ..... r"uur b9an~ kalllp geblnen was, eeae dftmon.stratie "'811 het 12DE LLV8IERS bombardement, och",," hpt • I,!""dom vi rnwl
woord<le Da G batteriJ Q.D de ber..dctlle .nil front der repoblikelDell, door - paDtaer&rain heeft heelt tot lUl to. ""'IIIlj.."""~.. I...,d
lene, OaaDl' lDaJoor Narwatyne AlliIlOD,plop blDllell 1,!lOO tredeD van de rwpubtikeullObe DOoD. 1I'ood' JDlIar de hoodprd~n vHl Da. on .',
peerde ID potll.ie en "&{lade OlDID actie te ge· poethe te _deo óllder bedeklWag van hd 1 man. ~ ZIJD ver ...ond ..rilJk \\ I~ h II. j ""
I'Iken Vier urel1 lanl .area belde batterpen manDe kanoo, dat pracbtl' bediend werd. G&WOIIO 8ulu .. ayo ~eluk"'el1 ..clunl("u nni \ I" 0< r
ecbter oDder een tergelld lI""eerYDur, Qlaar de Het "rhH door de Haghl.nd !Jripde ~_ 18 tD&D onze pnoehtJge ... rdedl,.,"'l! \' J k I I J.
baonDeD werdeo met bedaardhelli. kallDt" en den wu "'''_llJk. tDaar hun dll(l~rbei.d en BEREDENE INFANTERIE. vuur Uil den V1JAOO ..,..t t .~'" •• , I n

JUistheid bedielId meed verwektea d. grootate bew~. De DOOD. hoetrol "lJ h.,m .. d.on lrlICI' I , ".. ~
De 62,te en 1~e baUerueD WDl'ea.. lfs aan GonlOD8, die later "Dknmea, behulded ~te MaJOOr ltiltoll, let. Yorbhue Lichte lou- ~ _ bezoek brel'.,;I\n ." ,.

clln awaarder 'FUur QDd_or~D daD de bere· eer. Gedurende deo DalDldda,r kwam Ik de tene. hiJ bet 61"'1 gut 'tVtDncn \\ I z

daDe artillentltlDUr IIlet 100 gedD", loopgraaf, om te Ileo of dle leee"ll'll---drie 011· Ma)oor :Kay. Northlllllherlaad l'uelien. geeng om het be&oek ...a.u <lo \I, r
Gednrende Geo pbeel.q dueoboten de groo. derd treeleu V&D den vjjaod-eD waa venrouderd ~ beaatWOOrdeD en nu "'J III ,

lIlU"lne kanonnen. uodra .iul! de II"leleaheid om acbter elk boechJe - aoldaat dor Gonloas <""WO.D. diet. de zware ta&k b..bh<-n ,. rr
voordeed. lDet nlke groote )Diatheid eD efleJri, te Vloden. Ik YI'Oef heD waarom lI1J blev.n; LDt&. kol. Byron, A_rallache Ar1iJ1aie (ge- OJIIl:eJead WU, Wil hPt hBrd '''' r ""
dat mon weet da& b.~ boerea verli. vreeee daar bet be"el to, dell lDrugtoobt ...... eo...... atUCbeerd). geen ileel te n"men aall ti ,r" I
lIJk JIl eo zn .. iden d•• &IJ 11Gbleer plllkki, ID bllDDe t.all COwie. Bntache Idone, die blllo ..,U<"rt t I'rSomm&g9 der boereD ""'.gen'lll lDe&wie Ik postho pvoeldeo eo hoopten etllip boeru te L;ioc?r Kaberle1· plaata he6ben
aprail. vertelden mIJ dat eeD Lycldletbolll OYer &chleten. LaiMMot TudOr eD 83 oa4er~ l1li oaze po&rtle "or,IL rn.ot ,J,,, .Lc
70 maD doo:lde of wODdde, 111 werkelijkheid. II Eeu korporaal VaD de 8eaforlbt '!Mld door de tDaIIDdaappea. De lD"ODen heb ....n I,un ~,rk
bet OIImogel,jk dat de ytjaad een ~jjk vtn'- boeren fII~ageo ,eDqatea, ~ ljjD II"treer Da- 9de BRIGADE. gedaaD 7"'J heb __ dag ..n r" I
li. kaD olltkomen ZUil Elke .t_ op elk _D ea de l~"'11 ID beaU .... _ mau YOBKSBmB LICHTE 1lfP.ANTB&IE. "MI' Ioopgra~~ ~en ZIJ lur
kop]8 ea raad)e eD ellie Ioopgn;af ouder· Iieteu. T_ de llIldereO weg warelI trok de GEWOlfD. hoofden atet bo.....n d" bo",t .. "nc 1 ft 0'"
worpen .-w liet ~oltll&'FUur. a.,' .,.. korporaal1:=-,,1ItiaIr sjje .. ~. ..leW ba oft yrees voor de '" herp" h, " I
den "lJIIId WenI ... ODu.s.ada ]uÏMMid be DalII dieu. ea a.adeti ... krim veilir I:ON=LUDLBGBJlG_ DPnv_ dat!; moeten il) aJ. moU"1l "wl .... J ... , .r01>
8*tea. Twee Ly4die& bcaJ-wenleodoor UloueJU-MD .... 1IjjD~ ...D U..~ liggen GeeD ...OIlder dat "I ill-..:",Jullk .,r-
bet IDIlJDe.kanon pYllunl eD barstteD over Het pd..., der artiUerie .... bo ... allea 101 DIG I:ORPS. dea en eell beetje bal~UT1j!;
t_ Il"00'' troepea t'&D deo 'YjiaDd. vo.... een verheven. Hoewel IJJ biiua elo ,eh'"... Gltwo.o.
boereu ,.vaugeoe, ~Uk onheij aaaricb- door ... eervaar nnt.a fllhU!denl, bêdieedeD LDi __ , DOa,Iaa. STE!.RNS' WIJN VAX LE'""fn Tl \ \ ,
....... _ u .............,__ .. ..._... (__ )...... _ ... ,~"'"'~:.:'
Generaal Cron.je hield giIierea avoad - rook_ hu_ pupa. eYell béllanl~ aIIIIf er Majoor ~ .. eeD beboarliJk uitgf'koU-D dw.' ('n'

...."..k tot IU pen, .. &aria hu de pea.ïP.ad"'" De jllÏltbeid ... hu vaar -'am. hehqdeI""g, l(ep:LAl"'lno t _n10< 7
hulp dee 0_ inriep iD M:.s=: V&D d.. ..... hDit.eorewooa. 1:0•. Y&LD AJl'l'IJ.LBatS. ia 4e opea laeht eD behoorhJkP ex I"' lf ~,_................ - .....!'_~-_.._.........i1__ .._ .,nlffi ,,,' ••cl '"'
·Vm .eJ& lepr er WIl ~1~YeII --a·aII""dI áoktan der nci~tea ea.. __ n.n pur .. le....rtra" 'n;

~ ~ ... aia-4!Ud81i11r... Oor- pooteolDOlllllaQcIIIa,,~ ~~. _lI--. r ODdenrorp<'1I '0 T J' _ '"
aproDbljjk weld er .......w - Bil_be, doilh lOl" ta Probre. dia ~..tuk - - - f::::~~:::~=~::.~ -.t _ ongeregel<l ~,or ,

lair oab ....... Wif ... lOrnICf;W CIMbet~ ~ .. dt~~~ ciild· ...... fia~~;i~iïieis~~ij~ PaA lIIet de nrilledeDd,' Wd._t.~ ~ .... ~t kJOP.t eohllll" 4eo 1IÏcII, ~ fa - 0.: OOSII ~ ia het alzonde:ren ..an on::e~OD
~~ei~"'I4iei"hp1 ~ ....... ~I!IIII,r .. ~... lUi bet stel#l IlJ &

1I1JI&,..... ua t..ee grootten -{ AD' J

uer IWur ZUD.

Groot totaal-
GE1IilmA:lL.H~R WAClBOP£

Oruje Rlrier. 13 Dec -(Renter )-D.t
.... _ .. OI'dt hier gevoeld onder de ~
..... door de ontYIDg.<t "'D de l{jdlllf
dea dood V&II a-eraal nlt joor W auooope ~
bedea he'f'8DU(rd werd Bu "" .... r ~
door beo die belD keDden BIJ kon geeD be!..
rea dood 1aagd bebben dan te '.lIen aanbet
Il0061 -ua hooglaDden EcoLgentIJdllIdaI
IaN n 'l'enrok "oerde Reneraal lIIa~
W~ hier bet ~beYeI Hl,.. as kalll!
~ DIl DCheea altIJd dltp In gedaCh~
..--. Zii die bet gelnk baddeu meIbeat
ID aaarakiOC te komen kunllell ran lt n vnend..
Ijjkbeid ptuigeo Venocbeld.o. hoogltnd
hier cIieoclen ooder hem IDden SoUl.... -=
fUll b.. 1 wat ... rbalen Van 'un moed eocoaaid-u. 'FOOr lun 1D:tlmen 'CJ!

veranderd \\ orueu
Zondagmiddae trok het zwaar geschut

van lord ?liEI H [ E:I ~ kolonne van het
kamp van ~Io Iderri Vier op om een voor
looptgen aanv d op de steltinr-en der Repu
blikeinen te maken I n een der telegram-
men wordt op dubbef zinnige WIJle 'er
haald dat een Jer 1\ ddier bo mm ..n onder
een aantal [{ pnblikeinen \ lel d ie bezl~
waren olldt'r dun blau wen hemel een
bidstond t" hall leu, om de \ oorzIenig
held te vr 19l!l h Cln \\ il I,enen illet
SUcCPII te b"kroneu Het k"non,;~
buIde, del IIntsche troepen werd m"t
kanonnen bpantwoorJ do~u uet 1, Ilf I

bericht nn <lat I.::lvecht elUJlg,lt! met dtl
,erkIlrIng dat de Ilg~lDg der R"pnbh
kelDscue stellIngen IJl et I rCCle:! "erd
ont<lekt

GEMENGD NIEUWS,
FO~DS VOOR TiUNsv AALSCHE LV

VRIJSTAATSCHE GEWONDEN. WEDU-
WEN E..... WEEZXN - De heer C C. de
Villien, wegem gezflDdheida redenen, bedankt
bebbeDde ala thesauner vaa dit fonda, la de
heer D de Villien m DJD plaat. aaugasteld
Men gelieve daarom aUe bijdragen Olt de
bUltt!n-distrikteo te adreueeren &an "Den
beer D de Vilbera, Postbua 44, Kaapstad"
GES(UY.SKDI \ OORKRJ 'GSGE\A~uE~L'" AA~

HE r DOK - Vol~ell' de Dlen.. e regulatie" kun
neo per .pJOrtrelll ver ronden IMAChten eo
Jru'nlen dl~ be81~lQd 'UO ..oor de krll~'!levan
lieDen aan het Dok en gemerkt "UO fruit of
vogelabJtlt! , geadresseerd wordeu als ..oIgt _

Pn,oocrll of War
care of ComlB4odJng offioer

New Mlhtary lIo.pltal, Dock.
Cape Towo

Alle anJere ge"chenken voor ben (met ultwn
denng vaD ~T<ld) moeteIl geatlret!86erd worden

Prisoner! ef War
care of Mr J J MIDour

New Market,
Cape Town

I/tt rr hht'lf'lti l,cr sl'Jortret11 moot [)(}ru4i

btl.aal.l ",ur",,,

lIET PARL! 'rE' I IS bIJ proclamatie venlor
verdaagd tot VrUda.g den 1vden Jaouarl 19t10
Is een advertentie wordt door eeo medICUS

een deelgoaool,cll1p ol oen praktuk te koop
gevraagd

DOORdAn haer G C Be.ter, RoodekulI, Hope
field .. ordt III een advertentie een wagenm:Ui:er
en ..OlUgevro.agd
o I de plaat. D~ Doop CerM, '" een merrIe

ezel ko ~en aanloopa[J Dil Clgelllllll"wordt opge
roepeo In eell aivertellhe

Bil den hoer C ~ arter til Welhngtoll IUn'
naar bJ Ja eell adverteotle meedeelt, "Ier dou
keys Uit do band to koop

rE S Jm''"dt S.raod wordt IDeen adverlenhe
MO game,bde.rd bUI8 te huar uogeboJIlD van
I, Decembor tot ewd Jaooan
Do 'R den heer \V Nelsoo, Maitland, wordt
eell a1vertentle uavraag gedaal! oa:1r een

Ilrt. vaars dill .ao hem IS weggeloopeo
PERsOSES die ult<leo nlllf eeo verblUfplaata
~ )mer,"t Htrand vlllden onder de ad\ ertoo
het Ildr~s 'all Bdllebhouie, een boardlog
alda ..r
volgen le C3r8U, ....n de gouveroement.
",.cboal ttl EI.dllburg, Stelieooo..cb,
Februari •• lo een ad.erteutle kan

da.lf onderwezan vakken "Inden
) lil I ~En \ \L 1 [LE die heloverbluf.el
("eneJo mlcbt op zulk een mee8terlilke
u~voerde oau L1Jy.mlth gaat heden

terug met de Vw,vo!J 'n Ga.ti
a Iverteo!le word t de und ..cbt op de

Hl de Ir- .r:erncme"18 fla_l'!tte ge
jd t.D1e ... 'oor de lovenng vae

veeartseuu tak VaDbet laDd DOODAAN WONDElI
Kapt WlDpte.

ornCIEEr. BERICHT.-napporlen van ;reneraallonl Metbueo lIIeldeD
dat bU I!JU IllArtlCh "oor.aarts "an Moider
rl VIer begun op den namiddag Y&D den 10Jen.

Uil ..ond lI1ln .".nd 10 be'lt nn een .terke
posit .. op eeu .eer hoog kopJe. dat gebombsr
deerd werd "an 4 uer n m tot Jon!i:er

Het regeode den geheelon nacht "an deD
10deD zeer .waar BU bet aaDbreken nn deD
d~ op deD 11don trok de Hooglandaohe bngaJe
lDei haD recbterfbnk en achterhoede Ue.cbermd
door de Garde, op tegell bet luidelUke pDnt van
bet kopJe, maar "" niet m .t.aat die te aemen.

Het bombardemeot door de veldarilllene eD
de Huwl~aer batteru "erd .oortge .. t, en 0016
troepea bieldeo &Iobstaande vóor de loopgra yen
van deD "Uln j tot dooker
00. verh .. w .. seer ' .. aar
De poaltle vao den "IJand IDslultaode bet

kopJe .trekt .Icb Uit over een afstand .,.n sea
mulon naar deo kaut van ModderriVier, ee de
macbt UD den vUand wordt g81cbat op 12,000
maD
Generaal lord Metbuen meldde den 12den

dat bU z:Jn grond beboudt eD zicb lograaft

REUTERS VERSLAG

NADERE BIJZONDER DEDEN

GENERAAL CRONSE IN DEN SLAG,
ONTZETTEND Vr;RLIES DER HOOG

tA.NDERS

HET GEVECBT TE WORDEN HERVAT

Twee belangrijke punlen.
D" ill IltaLrA correepo;.Jleut van

H <1111 n,I"1 (, I 1/, Z.,'t Jat er twee
vral.:eu ZJU \\aarop lD~ll";Llrne licht \'llde
uebbe I en d"t II~ht \\ emit gegeviHl IU
econ IJrl~t nn den sp<'c alf'n Kaap"ta !schen
cflrrl'dpondellt v I I li;; TlI/lf< (LJn len)
lI"t e"r.t'l punt IS waaro:n de l{opubhe-
ken va.n ) Octooer tot 1 L O"tolHr hid len
ultl(~iltRlu hun nltlln Iturn te zenltln, dalr
men Wist <I,t 1'111111 man ,erdterkltlgen
<oor ~ .. ta I op Wilg' 1\ ~rtltl Het 1nl woord
V<ln de T/II/e~ (Or! pspo I It'llt hl, dat het
COUllllld~aflaat df'r I{opniJllk"lDeu ouvol
t)old was, eu men al t Sp'lofl\dgrolmaL<l-
flaal hall gebruIKt ow vOiJd~el re vervoeren
Iht antwoord schijnt ons onl,evreh,,;enJ,
en WIJ zon Ion me"non dat Je onderhande-
IIl1'itln tns5chen presIlent Ste\ n en sir
\llreJ 'lillll'r er \eel rue r mllue te dOe)Q
ballen (\\ IJ h~bb n Sf) lert ultgevond. n
hoe de dl jl "hPB \ ~n l're8ld~nt Stl'~ n wer-
dl'n btJualldoll) II t tweele punt 18,
wiurorn d~ r"pu11Ikeln>'Ju nwt aan 't be
":Ill van den u.Jrl),.; reeds de KaapkolonIe
~Jn bluneugl trokk ..n, daar de n08dell]ke
grelli' onver I"dlg I Ill( Dit had men dus
\ erwacht DiJ )puQlddrln~ Vln de TI/It s
c~rrt"Hponuenl IS dat er Ir:. de I: publiekun
Keen ak('moen~ aanvo r lur Hn b~~t
\\d~ (Jf tilt de \\ lar~chyu!JJke reden
laten WIJ hef;t In Iwt midden.

" Hel kinderen nleuwjaars-Iond •• "
~[et \eelj,(eooegen publ,eeeren wu het

\ol,.:Mlle l'nefJe \an Ollze .. klelue
vnen Iln, ctat Ol s bereikte met de vol
~ n,le \\lJor len I léve ml]ulltlel edlteur,-
\\e d t )eh mo :;:0'3<1 en beveel dIt In IlW

bl, I aal! Jl{ \\ ti toch zoo graag l~tB
voor ouzo arrue lllAnbcben ,lolln" \VIJ
zJn en..lll '1vlrtul..:1 d,lt 1"leVllendehlKe
el hart IUke UILlloodl~lDg een zacht
pl"'Jtl IU uet hart v It1 velell onzer jOn'l'8
leztJr~ en lezQressen zal rakeD, en ook d,lt
zIJ Raaruo let" \onr oUz~ arm:3 menschen
l,IlI~u wIllen d<>e'J

DOoD.
Kapitein Cono eo kapatein Lambtoa.

GEWORD.
Lalteuant-kolonel K.lbalD (licht)
K.pltelD No,.. (I......r).
Kapt Wolfe Hurray (licht)
Kapt. RlcbardlOa
2de lUIt. A J Hanen.
2de Inlt. KtUgbt

GORDON HIGHLA.NDERS.

BET GEVECHT

VAN KllIBERLEY GEZlEN
Kimbedey, 11 Dec., per 4épechelTidtrlIIIt

IlocIIWririer. - (Reuter )-Hel ODlfphrobn
II"btaIder ... kaDOO eD Mlum .. erd PAOOnI
- ,'tb v.m. ea danrde tot 11 30 bodea Vu
- raad UIl de andere lilde der rentau lit
ik bom Da bom bara&eDaan de ,ijde 1'u eet

kopje Iiob V&D Spatakop IIng de roohrolkeD
rollell .Ia braadi.Dg lI&Il eeu roUtg-vaad.
Toen .teec er eea balon op en lOok .... Uitbet
pW:bt. De klauk .. lUI I .. r Indrukwekkerd _
yerlr:oodiade da t er een groo t geyecht UIl detL
gaag .....

GbTltLUOND aeiDde Reutera correspoadtaf
van Hodd~mna" eeD laf praaCJedat de ac,.
blike_ 100 ~deeld aDder elkander ,un dal
I e~ bjjoa tot borproorlOllls gekomen

IjUj,.IZ IS eta Jl. Itl t l'ëlf11I1 011(\ 11l~Hn

!l"lJveuul' het 1(t'1ti Jer kr~z,.: '\ "I, nt U
~t'nomen lil h-'t ~e\ecbt rt1 ~ )rulbt_'r~
De cyfer, d~ V.i:l 1.. I, ll;!che zJd"
van :::ltelk~troom lJ 'I l!'~I.:olien
l!Icudleu echter \ In .Jl
/,,,1/-, wlt'gram Z)oa;!
en wel daanu, dIL Jó BloL'mf'lllttHn~che
getalItlu DImder ZIJU 1,11 dl'; \dll StArk
."oom (zener.wl (, \ I \t I E I~ n Iir
l'attRl"I'kraal ter 1"'1"tl okk u \all ~I IIte[l(,

I lt .:\atal 13 <Jen bencht 1.:' kOlll"U ti lt
een dtlel van g"n~llal W![ITE~ ullcht
",,,der A"U Lllc'lr"lIJkAu UIL'al op eeu
kopJe hoote geuun "tl. "ll L::l.!lonc1at la Ir
"I' gf'l'laatat \\as hoelt ',ruwIl lI~t
buon was onbewaakt D" terugtocht ,lel
troepen werd versperJ door ucn atJtlC log
der repubhkelllll<:Ue macbt met (ge
volg dat "0 Bntscbl! Oflii:lerc'!l en
ma n8Chap pen gedoo I en :;:il ....on,1
werden Het f<JH uat d~z(l geuourtenb
/.00 kort op eiln andere Vaa dt'u
ltdlfuen aard volzt, (men Z'lU verwacfJt
behben dat de lWI'll bltkelOeo do lr de
oNlraU les g~not',.: ge'ltiaar.:lChuw I \linen)..,,,kt It.t!t ~amoeLlen dat er ooglet~acht ..r
de g"heTirt.enl. Z)oat .. ~erlpporl""r I lIt
H~t kaa l.T ':9U !lat het baon !lat .Lar

RHERc; - Lr z/ln op ,.ht oogeobhk
op <le rlut. Zookocvlel, V111l mev
100 ... t I 4 IJ llnpenllie ezel. als ""oe
r o~rloi1" !(ebrUlk tegen dj Repu

"'UQU.-v·" ,csp Jlu/ellt
~[)SEI g - oet ver.lag der JODgsta

""I. ui ee,.t Da DIeuwe Jaar gepubll
worden l'll.e Jln;ehed~n moet"n dit
Wlt bnger gdiuIJ heb beo IULu"scben

l'b urlJIuvdr8 nlg bUil antwoordell ID
zenden
WOK. ESTElI -Geiler setode onz •• peclale

correspondent als ,ol,t -l..:cD Yrce.eluke ba.
gel3torm vor~ezeld Tan eeD ' •• "'0 r~gdn pas
..,arde Maandl~morJeo over GOUdIDI Honderd
vjJfLlg scl"p"" van den beer J d. \Vet werden
geluo lOok wordt cr beticht l8t groote ..er
woeslln~ werd ungerlcht aan nucbtboomen eo
wungaarden IIet ,orh"" I. groot
A\I.Ill~ITIE 'I C.lRNAR~Os-EeD o)rrlll!

ponuent .cbruft ...ao Carnar ..oo dat de
!,laat.ehJk~ wlnkeher, hnn yoorra.d krUit
zeuden eo dat meo geduI ende een gerullllen
tI) I geen ammunItIe meer te ",oop kao krugen
\1. het waar '" d31 do ollturdleu guwapend
.. orden en zu ons aanvalleo "at zullen "II
d,)ell' Er IS tlllns geeu ."r4ke Un do Datu
relleo daar te waponen
BRA:-JD- foeD In do Vortge week de atoom

dorscbmacblDe nu deo heer J ScnoQman op d.
vloeren der beeren ,Tan ea J.obu< Bakker te
Krul.rlvler C.ngo belig wao DI.t doracbeo,
raakte het .truo waarachUoIlJk door een "olik
.an bet mlchlOe,uur, &all brmd, eo bet geyol~
daarvao was dat twee groote en kOdbare
kOfllomljteo un eeo garstmllt verbl"lllldd.o Bet
WIL met groote moeIte d.t men de m:\Chlne eo
toeb·booren lut bet gevaar redde

I RA S~V.\ALS(I[E t Jssr r -De DlII7 Tcl...
(Ir 'ph YBn Zalerdag, 11 No., heYatte I' eOD
boekje ..e...cboleD met kleIne laUer, bet 'ol
geocd berIcht - Te Bulemere I' het f.04t
Ya" , ~ovember (Guy l" ... kea-dar{) de aanlei'
ding !leweest tot een aotl booren betooglOg voor
het hUI&van dea beer Mootagu Wh,te, den C:ln
.ulalran verte;!en"oordlger v~n Tr.uJa ... 1 ID
EngelaDd Er ootstond eeD oploop 110na JOo-
weo eo .onreell "en glDg men de rtlilen 1IIg00leD
1 oen dat gedaaD was, glog de menigte alteeo ..
t IIoliand.eh blad w:nr.an "Il dele lDeedee.
ltog ontlc£oen voegt e'a:tn toe de vraag "at er
zou gebeurd &110ala t een Engelsoh pctiuekeo
vertegen woordlger geioldeu bad
\' AS Ol DTSI[OOIl~ wordt eco zeor nauweHollandscheAfrlkaandervoluntlers ontkoming uo den dood door een alaDienbeet

'!~t betrekking tut de Ult rol' p lUg van vermeld De heer Gldeoo 8choelD&D,"an Schoe
d" v )Innt er kOrp"'l1 Vin \Vellington, maoadal, W:&ll beug b>ODen In 'Ua tUID te pink.
\\ urce~t<>1 eUl ~'IJr\ In sprake I~, verne ken t<><lnbem leta &aD deD "Iuger pnltte Hlf
men", IJup (("..d g~l:~1:: dat er geen Inten· meellde d:lt het eeR doorn "" en al~ er geen
tie iJ-st""t n:n ,lt·~>.l korp~~n al:! een acbt op Tegen deo avood na'3l de PUUtoa en
Ilchalill !Jp tt' '-"'poo, hoewel ..eOlge begoll de arm ori ~ Kwellen L'Illgumerhand

, werd de p 10 al Corier ell erger, toen d. gedachteI<!,l, 11lyn "li anJeren nOl{ mogen woruen bl bem opk"am dat h..t een .lallfbeet kou .OD,
110'; n')lD~n ll~ vrIJ \\ lIhger~ biJ andere daar een Jongotn ID denaelfdeu tOlD bet "onge
k )q" n, dw rtléd. cu Jt'r beheer van den JaAr gebe:&n was gewordee HO drollir daarol'
go""t raaI RIaan III Zl)overre III tle2:lln dadeluk eeD r;;roote hoe"eelbeld braadewu

u
eD

sral' het H'JwlllJ~ hoglniiel wordt erkend) melk eo bleld daarmee aaD totd.t ele40lltefden
d,lt lllemaud !/ dil zIJgen zal worden de volgenden marreD aaak"am, eD alaoo werd IUD
w 'p~nf:'n op te ntlmen tegen hen m!>t Wie Inee iere4
h IJ van natur~ ~\ mpathlileert, valt er rueta ZAKK.E:tIROLLERS-Laatatleden Zaterdag werd
t~!{rn te l~gll''''n Wat het "opnemen vnn den heer A P Steyn, vali Helderbefl, a'UI be'
wapenen" b..tr"tt, ha8taat er ID beglDBel KaapetadAche aPOOrweg .IaUOD de gebeele op
<"..tl Vt3rs hd op welke wlll~ men aan breDg.<t .an a!)a ulenoopt door aalrkenrolllll'l
" onbtolon Die hoor bad diea morgen lI"DoemJLIen oorlvg deel noomt. hetzg door naar 't geld van aun markt aeent oahlll~, eo had
fron, te ~a<'ln, of door bruggen. 8poorwe- het nog ID .Uu lik toen bU be, K .. patadacbe
gen, enz op te p;)S~"n. De pel"llQon die lt'1tJon Inging, en "eMllllte het toen de &reia
flen brUI( oppa3t, neemt de plut! van w.. na hU bad plaat. pllOtD81IIIet _lIoa waa
Iemand anders, die vrIJgezet of gelaten Dltgllltoomd Da heer Steyn ...... du bij het
wordt om dan naar t front te gaan het j.lDlltap~ID "an sua tl"8lDCOrrz::elllflltl, er hr.
gtlell hIJ anden wet zou gedaan hebben. perIODen bil de ar er ftQ tacen

De Kaan-he bereden pl)Utle IS oo~ .... _ hera a~ronll"u alaaf &9ook b•• COtDparieroent,...... "w UI lD~teo, eD toen de trein bet __ Dit-deeltflllJIJ: °Plleroepen om deel te nemen geaL~tD4 'l1'li8 1uno die p8n0DeIl 'n!lI'dwueo
a III dell oorlol1 ~Ildit hchll,am z;n vele eo _un II"ld ook " .. nol ..llnlll pu O(!•
H )Ilandsch~ .\fnkaauden. \Yard ID hu.n de.rer dagen rooral, "rOOr~,III'I)u.n.-~.
geval ook het vrV1fillllf bosiu.eJ pt'oJrd? TUf'J ......

DEIWIEII "EI IAFEIII"S Ttmw.

llJubenet!.1nd
II Dec 18~~

\\ ,arJe lleer - Door mld lel "n li.. blad
"en"ch Ik alle kinderen u,e Cl en al. Ik bolallg
"lellen In de Hel',lJllkeJr.,cbe krll,;.~erallgeneu
drIDdcnd te vra,.:en m I tt' helpen om hUD een
a.an~e"ame ~ leu..,. J Ul ~ tr"'at te ~o,eo

\ ,or l bn'lm 18 "bet nU allo Iut
\lIe ,okl"n kunnen !\aD wlln vader dK 1.0111.

li I .) Rol,I,eo( Ilaud ~tzoDd"'n worden en eJko
,,- k ui Ik de n~rucn vlln heil die loU helpen,
I I I V IJ a 1 puull<.;ucft n

Z lil n dl rre~drauten vao on.o II lllandscbe
'Ark 'Id ,)u gooj ti' bUOD. Zonda!:""Chool
kil {"[ I to \'"nl'{t.!!l rn J hl~"ln te )a"Jpcn ~
liet 'lI "eo"" n j Il cr lell U.t KlDJeron

~!"l"'J lU" I ,ni ..
Jl, I Il le Jat u '''0 ol JuJ .al zua dit to publl

.Igame
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PietlIIrmantab
nelen Tarla
terug te trekkell
LadyalDlth, 8

eeng~
Den veJ'llletlgetl(
Molteno, 10

Stonaberg aan,
!l!'ealagea

N.. uwpoort,
D1Di, ten II"vo
door d~ EDgelsci
10 :nec-ber

Balmont, 8
naar Moddefrlv
henlt.eld 111 deD r
Kimberley, lt

W goed. Gu
....oed..
... )I[odderri Yler,
lIdaar op dell 7de

:Mafeking, .lO
woorpoeteD bebb
lot •wUII"D rbrl

Balawayo, 5 )
lt 'IIDeD IUD tUM
G'_ '"I repo ID di

Rltr.LE C

BU proc'a ... tl
Jrllteren gepa l '{je
CIDba opproep'
""rdedlling d"r I!.
No 29 TIOtD<

N'Iunkwe Berede

BETREKKIN

De hoofd-coma:
Kru.. geDootech.
zoekt ooa de aan<
nnp kenD"YID
~1II8D OD
YID d. leden d,
!e"en mochten v.
de Kolool8

ID die keaDlsgt
gedeald van den
deelt machhging
lroIriDkliill:. 00....0
LOHen, tot oo.u
__ a eD aodQ
".. liliOJel'8a en
IlNepea d .. bun
'WoodeD of &l8kt.E
jfonda, pvormd
IClty TUI Londen

Doo .. den ood
-meepdeeld dat I
_tarie voor ..
II &DeII"'f'08Id OlI
IbA."""'.raag vorm<
...... _ ...erkl·elrOl
btief of ID per_
~t.d

EE:S

Dc correspond ..
BeIDde op (j Naven
Inderdaad de erga
geajlll&fd, mur ..
Brood wordt york,

Het kabelgnm
.l1li1 While gew"
Nek, bevatte ..lecb
dn>eng'

LUItenant Wo<
••• 11111111 YIll
werd, werd door
-boord.

Eeu V'1).t.ter
l1lilaD Afrlkaacdt
do Kololllll wareocG., OIIder &nde
liebe macht pro"l1
;. ... K.ololll8 hl(

"'Ir. cl de RI
• ~ matRe.... ....., Fa_ b ......

doofatot. - -

Bir WilI"_'_;
r_de LoD<.
<-'aDlp

WD vememea
acbeu Bondsman
~d Zl10 en)1
deo met het Ol
Gel)1Of."

~I~D~
&1)11 aupkomeu,
VeiOeD l1&li' he
~ .evoli
N.. l' wO verotl'
ldrte kJear tot k
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n.
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Algemeen b richt Ko BI. EN8LlN ECBT.

"I l·ï(IEELE ()P~OMMING.

blikei en Qu
"er plicht

~ x: .r')\J r
1'\ 1.~' ~,n ~(',nl~
,j \ .r :t' 1.1l!.!'el~(he v n Ar

;. ~ • .: t' I'

Troeper
Troeper
T per

:', I cm'ttf

Helm"lI ,Dec. -- ::O;p"o ",eg co municatie
..ur \[ ~:,ll'rr}\ Ier verbroken op 7 December,

'c'd ill .Ie n naraidd 2' van 8 Dec.
K.:ul,erln 1" Dec -~Iet de gew den gaat

\,rt _",j Géwudhcld ~ n ~ en Ir pen
,0.1
,~.~J.;dr\\· e r , 7 Dec.s- ru~ over d rivier

i.:L.li "il .ic n ~Jen e n tremen 8 nover .
.\1",·1,."" ;'1 ~ov -Alles el. Brit he

flOk belegeringestu kc
1.oit i« ",~~l g br. ftt. .

I "i....a v c, :, Dec. meldt d t er geen repnbh-
'.llLlt'il , a tusschen Krokodil- en Brakrivier.
t\têt""1 rcg e o ID die streek.

Het aeveeht te at
VERDERE lil ZONDERHED .~.

, \ - '

f( ··_L l'lXB S UPGEUOEP£:"

EPUBLI IN NABlJ WEEN N

TELE'J
M

VERB ALTJES YA. PLU

\~l·LCI1'ra:l." "ormen \ o r ondervteuru g ku eo
')'rd v 0rkrezon hr[ kolonel Y 0 ~ of per

f,r-lef of JO [K'r:-:ouD 'l:..t.Uh t par! ments ; bouw,
r;: .pst

II et ka bal ra
IHJ;- Wblt.. ezonden
\ ek, vatte slechts d
Lirt'CVl

LUit nant W die 0 den J:!d
ve nm .an Ora jeri Vie doo
werd."- door niet minder D 7 kog
IJ, rd.

CIVIELE A EN.

lIAAND.\G, 11 DECEMBER.

,. W:l1
- -,., le Lo
I Il i'

\\' l"ern men
. :-,' n JnU!'itnlH]

.....,';)\.. I,~ z t n en lat ". ..
'1'!1. I' t hel op!'c 'witt

-tat "')<"TeR" se
op bet
hem Dntv
:1Oec nd

D. J. n .P,
8t1Crt.'ultl~ _

WELLI:'\GTO!\ .
E.,. r"a "n '-~11den Afrrkall pr Bó.

.. lhier !lf' oud .. u op Z t.>rdag den II

TI .. d ~ 1 ti n pr ~n
n Ilt' ~c,t8 efre) "-

l,l"..:ek')l!len. zun Din~ I.

'11 na.ir het S rd n
n\..,., 1;1:: l'voj:.{d J reeD • u:
", I \~ '" ve rn ...mcn werden P
, ',' s lcu r tot klakt 1<1 ur gevel 'ti

I, \T.\.CHE-:.- XI':DERL LU;
L,)~Dl:~.

:" r \ Dec _ (Relilcr.);;o_H.,t n.'eo ...
- ~". I \l~~laan v n I{ ne ra G tacft."" gi8~' 0

.....~')'m rg n 1 Hl oden on t~D

I., \ laden onthouden .ich "a.D 11tl
" d ~1 -!' 't" n ti J een vol

ERI4I:HTEII.
LU.PBTAD.
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-_ 4.

- .. ',#, ..... ,.. .._.~:::r.~I~-e.::- ......... ' __
8 t •• ~ .. __ Ledr-

.ut.\. »- ..... lUIIiIt ...in_....,:!2~.
II.~ ". .Wd ba eie diItrik-

... 00I.~ ~ AllMri,
M~ AJiftl Nciord, "'~G" 0.." Qr.-.towD _ c.tIIaut.
~L~ bij KimherIer. V.
- -;-~ cIood, 9 gewoad...... lawmeado ..... .. _
~ ~ 1'Mooait. M_ du
50 Brït.aM ~ ea __,,_
dood, gewaad _ ~ gtID_.

l8. -61bena1lfMllag bij :r.~. a--
~ ~ Kim"-iey. Brit.ch.~-
He. 1 dood _ 19 pWOlld.

17.-~ CW.a 1IitnI uit Kim..
I.,. op BloemfaateiD kommando. N..
geil '-'ea _ ...._ ea 17 wwdat
g.wODd. Boena kregen ~
- Brlt.obe JDaoJat tIOOk terug.

18.-GeYeaht te KID'WIIAD,WUl"bij boerea
....... nr_leden.

19.-Nua1rpOGrt weder dOOI" Britecbe troe-

21.-C-,*,:,"t.eljag te Mooirmer. Brit.che
ywlï. 1 dood, 2 g... oad.

ft.---Britecbe kamp te MooiriTier gebom_
bardMrd. .

lS.---8chermut.eliug te Arundel, aabi;
Naauwpoort. Briteche macht trok
terug met nrli8!l Y1Ul 1 dood eo 2 g...
wolld.
Spoorweg-nrkeer ea teiegramooe

gem~ .... t Eatoourt v....broken.
Boer.. ill "-it Tall dell spoorweg.
Groot ~echt nabij Belmont tns-

IIlhea Bnteche macht Tall 7,000 en
boer.-kom.mudo. Oe boeren trok-
k8D terug Y1Ul hunn.. positie. Ong ...
v_' 40 IlllllJl.... werdell geTMgen ge-
00_; 10 _'I"eIden en 40 werden
gewoad. Het Britsch. nmi8!l W'M 226
dood_ en g_OIldea.
Genaht nabij :Estcourt. Boerell on-

verwacht ~I_ door macht Tan
6.000. Zij OIltzuiuua hllll poeiti. op
Bryndeila heu...t, maar henrOllDeD die
later. Het Briteche vllrii.. 10'l1li II
dood, 66 g... oad _ 8 gevugen g.-
UOOlen.

2l. -Gevl'Ch t bij Derde Poort. Verlies der
boeren 22 man dood en gewond.

26.-GeYeaht b~ ... IIOOrcIen ftJI
~t. tNkkea t.ag. Brit-
ach.. nr_ 22 dood, 167 gewllDli, 7
ftl'lllÏ8t. Vem. der boeren geaegd 31
dood lID 48 pwoad te zijn.

Boerell laager te Derdepoort ~
kodilriYier) &aDpnJI_. Vertiea eier
boerea II dood, .-ipn gewond.
Kimberley garuUoell viel Bloemhof

kommando iD den Vn>egI!t!l morgen on-
.._aeht aan. Boeren trokken terug,
k~ later Yenterlringen en de a&JI-

vallen< k....rden terug naar KimberI..,.. .
V.rlies der boen.n 9 dood. 17 lee.. ond
pn 28 gevangea jl;8IlOmen. Briteche
verlieo: "dood en 24 gekwetet.

28.-Hevig geyecht te Modd ..rririer. dat
den jl;8heelen dag duurde. Boeren be-
hielden hun pOOtie tot den "voIld.
m....r trokken ID den nacht tertljl; naar
..nd ..re posities. De Britsehe maeht
nam bezit V&ll de rivier. Het Brit-
sche verlies .... over de 4DO dood en
g.... OIld. "'aaronder vele officieren.
Lord Mothu8D .. erd licht gewond.
Kimberley garnizoen deed een uit~

val. Het doel .. as lord Methuen's
macht te hnlp te komell. De &anval
op de poeitie der t.._..n .. erd &fges1a-
~pn, met verlies aan de Britsche zijd ..
V&Il 20 dood en 30 gewood. Verli""
der 00er8ll niet belu'Ild.

D_mber.
Il.-Dordrecht door de boerea iD beoát g...

Dje

--- ....a.8 I'ebraari, 18N, _
teetameuta, OOCUaiIJ8Ia tillaija Jeat.te wil _ ~t .
15deD A , 188'1.' De .'
aija"~ .l.-~Y~~-;_, dr. wm- B-trikaw.'
ctiDgh, tJWU WOOIIAebQg te Rap., '_,
EDplud, de _ Y1III £10,000.
2.-Aan Ilijn doch_, &pm. .~

chrietma HiddiDgh, .et ltu"eUJb 'f'1IO~
da gehuwd met lÏPDr GOIredé Vt-ti, de
_ Y1III £10,000. •
8.-Aan aijn ~, CberaIW V_

loo Bcmiooli, tbua wOClllllOhtig iD no.-,
ltaWI, de som ftJI £2,Il00.
4~Aan de IlIlÏvaniteit Y1III de KMP de

Goede Boop de IOID Y1III £4,000 'f'1IOr het
stiohten VlWl - lCboli~, te wurd.l po
Da&lIId het Willem Iliddingh eoholienah&p,
ten einde jcmgelieden in .t.at te lteI1& _
CIU'8UII 'rUI proleuiODee1e atudie voort te __
ten en te roltooien, het 1Cb01iersc:ha,~
'-ar te !lijn roof rier j_ ea _ J" . _
ache .. aarde te hebben VUl niet minder
£200, OIIdenrOrpen &all de roonraard3 dat
elke mededinger _ geregelde 0_ Y1III
studie al hebben bijgewoond in _ der aoho-
len of colleges VIUI d_ Koloaie, ged1lJ'ellde
drie J'lren, onmiddellijk YOOrafga&Dd MIl de
toek8IIJIiJI.g 1'&11 't achotienohap. Bet aobo-
tierschap moet .. orden toegekend bij't_
voor den ~ YaIl "Bacnelor of .Arts" VUl
de uuivpmteit van de Kaap de Goede Boop,
onder wodani!z:e voorwa.ardt'ln ala de IlIlÏverD-
tertsraad van tijd tot tijd mage bepa.leo.
Ó.- Aan d..n raad YIUl bet Zuiá-Afriban_

sche College de som van £10,000, welke llIIl
moeten worden ....ng.... end ter opriohting na
~en alleeastaand gebonW' op den conege grond
.u.n het bovAll,!i.wJ..YaIl den gonv __ t.
tUlD, met gesehikte ell ruime vertreld:ea, ten
g..bnuke van studental VUl 't Zuid-AfribaD_
sche ('.allege.

ti.-.4.an Gerrit Joel Hoifm811, YIUl Kaap-
st.aJ, boekbouder YaIl de U80utell1'8kam ...., d.
som YaIl £300.

7.-Aan do uniyersiteit YaIl de. Kaap de
(fflOOe Hoop de som YaIl £$,000, roor het
doel voor het bon .. en V&ll een universiteit&-
ZaaJ en geschikte uniYersiteite bntoren 911,
daa.r er een moeilijkheid achijnt te beetaan
l'en behoorlijke plek van de regeering te 'nII'-
krijgen voor de opricbting Yan de uniYem-
teit.-zaaJ, vermaakt d.. t8!1tator t .... stukken
onl.Joten grond aan Ne.. -straat, hierna be-
schreven voor het doel van het opricbten daar-
op va.n <>en lI""chikt p:.. bonw voor _
univAr.iteito-zaa.l; de grond nagelaten voor
<lit dool worrlt b880hroven iD de a.kt.> van tl"lm8-
port al, pere ....len 23. 24, 26, 33. 34. 36, 26.
'li, '28, :l7. 38, II sn perooel C, 12 en penleel
D, "'u 14 eu perceel F.
H~t IS d" ...en.ch An b"!t~erte ..an den tea-

t.ltor, dat de volgl·nde voorwaard ..n zullen
word ..n IIpiru;ersoord iD de akte van tl'lUl8port
"an l(eIZ,,!!dep"l"Ceelen II. en perceel C, 12 en
p"rcf'el D. en 14 .en perceel F, namelijk: dat
go'''U VOGtpaden of Kangen VllJl aartgrenzende
e!g"ndommeu h""lt"nllamd zullen gemaakt
worden ov...r K8Z4lf(dengrond. nocb eenige ge-
houw"u daarop worden opgericht, heha.lve die
mO!(en vereischt ...orden voor univemte!ts
Jopieinden.

Mna.r indien de univs,.,.iteit. niet genegen
mag f!e..oelen al don grond te gebruiken yoor
de dOt •.leiudf'lll v;;n de optichtin~ van een uni-
n,,,,te,t'-Z<lal of voor univet'<itelts doeleinden,
?~t! wodanig" grond, als zij niet ml mogen
no<><lighehben t..>rugvallen aan den boedel VIUl
t ..'t.tor. en illjleva.l parlement ....n toeIa.,;e
g...·ft i1an K87.egden raad voor het doeleinde
\"an h..t bouw ..n vnn zulk een za&! vóÓr bet
overlij(]"n van den testator, dan ..n iD dat
I(evnl zlll het nalaten.'lChal' van '£:26,000 voor-
noemd nul zijn, an terugva.Jlen aan den bo&-
del V&llden testator.
8.-A,," zijn neef. Miohel Hiddingb, CorD&-

II_ zoou, thans woonachtig te ;'Iiewlanda, de
,om VaU £10,000 .
g.-Aan mej. ildena MRrtina BrnJU8 d..

"'m van Cl,OOO vrij van RUooesllÏe reehten.
~~1 de (e.talor verklaart verder, d..t bet

"jn ,,"oll.<th pn b<>geerte is dat zijn hni8 en
hUil, no .. '52, St~w-Rtraat, waarin hij troont

J?.al f>E. ... oond worden vrij Van municipale be-
lastiu;:eu ,waterrechten en onkosten YaIl bui-
tenhuis rpparatie •• welke gedr~en rullen wor-
d..u door 7.ijn b.:>edel, door mej. Helena. Mar-
tUla BruyllJ!. zijn bui.houdster, met deze YOQI'_

w""rd .. , <.lat zij niet het recht za.! bebben
hetzelve te verhuren aan eenig ~ ol per-
lIOIlen hoegenaamd, maar zelve daarin al
wonen."Ii 't overlijden van genoemde Hela.a Mar-
tina Brnyn.. znllen het buis en tuin ala een
pere""l verkocht worden ond.... de volgtmde
,oorwaarrlen : -
(s·l Geen !labou .. op den tuingrond te .. or-

deu opgericbt;
(L.) Geen t~Iill!I:, deur of verbiDding te

worden gemaakt op 't eigendom ten einde h~
hui. of gedeelte daa .....an of den tuin te O'er-
biDden met oenig '>IU1gJ'eDJI8Ildof omliggead
eigendom;

Ir.) Geen deur of toegang ..al gem&&kt "0r-
den iD den muur die den tuin omalnit an de
,,'Tond zal alleen voor tuiD doeleinden g..bruikt
worueu;
(d.) Rtt ~i~"ndom niet OIlderverdeeld te

worden.
IU.-Zijn won. W,llem Hendnlc Hid~b,

..n zijn dochter, Sophia WilbeImina christi.na
lli,ldillj!h. zulleu eenige erf~enamen zijn "r&I1
dl' rest <an ,len boedel. 811 iD geval ...... roo.
overlijden van oon of ander hWIDer, dan ZUI-
l..n do wptti~e nn.kom...lingen Van de zooda.nige
overledelli' zijn of hnar vBilers of moeders
""udc",1 erven bij repr_nt&ti .. en per Stake.
Na den dood YaIl g_pn Willem Hendrik

HlddiDjI;h. of in jl;e.al hij voor den t8!1t&tor
""'+!; kompn te sternn, zol zijn u fidei oommi.e-
Rum" erfeniB vrij ..n onbelemmerd gaan naar
zijn .. "ttige nakomelingen bij representatie en
per .take, en zoo er geen nakomel.ina'en zijn
,al d.. rente der erfeni8 betaald woMen &811
)Z"""lZde Sophia Wilhelmina. Christina Hid-
dingh, IIn in jl;pvu.]zij mag voor-overlijden of
hij bnar eventueel overlijden 7.al de kapitale
80tD van de erfenis vrij en OllbelAmmerd vet'-
vaII ..n lI&Ll hare ...ettige D3komelingen bij r&-
presentati .. en per stake.

.'iIa den dood ..an Sophia WiJheimina chria-
!.ina Riddlngh of iD geval zij v66r hem 1Il&g'
komen t.e stervoo , zal hare erfenis vervallen
aa.n hare wet.tige nakomelingen bij ~
tatie en per -take. en zoo er geen nakome1in-
jl;8D-iJn, aa.n de .. ettige nakomelingen YII.Il jl;&-
zegden Willem Hendrik Hiddingh, vrij en on-
belemmerd.
Als execUtenn in den boedel zijn benoemd

de ex!'Cuteurskamer an de heer Gerrit Joel
Ho6ma.n.
In 0011 codioil, !lOOa.teerd 14 An~tll8,

1894, word ..n de volgende ..-eranderingen g&-
maakt:_

1.-.4..." meiufr. Helena. Martins. BroytUI
"'ordt de som van £3,000 nagelaten iD pluts
van £1,000.
2.-A.." William Thorn ... ~h, hoofdklerk

V1W. d.. Z. A. Bibliothoek, voor goede dienatea,
de son! van £200.
.1.-Aan cl,··Z. A. Publieke Bibliotbeek de

oom van £1,000 YDOraankoop VIUl handboek_,
I~ worden gOO1lamd de Willem Hiddingh 001-
leeUe.
In lien verder oodiei), geda.~rd 5 Sept.. ,

lSg;;, wordt J.. executeun<kamer a.I. ee~e
exoouteor in den boedel benoemd en £700,
vrij van 8U""_";e I"ICbten, aan Gert Joel Hoff-
man of zijn nakom ..lingen gelaten.

(n een codicil, gedateerd 21 Janua.ri, 1896,
wordt de vorige nala.teneoha.p &all maj. H ....
Martins Bruyn.. herroepen wl de rente Tall
dA kapitale som YaIl £11,000, half - j&arlijb
betaal baar . aan haar. na.,;elaten, de kApitale
""m na haar dood &&Il (len boedel terug te'
vallen.
AM de trua- Y1Ul Bt. peten kerkhof

wordt de ""m van £l5O nagelaten om het
graf eu monum ..nt van den t8!1tator in orde
te holldeu. De executeur moet .. t:nIï.
...erk om den lI:J'OIld .etten en _ -Ycnadii
net monuruent opricbten, ~ het opIIObrift:

WlLLElil HIDDINGH, L.L.D.,
Geb. 29 Mei, 1808.OYerledea _

lib. de onrbli~be1en VU de Vander Poel _
Hi~ flUllilie8 ye" .. ijden! Y1Ul den fa.milie
keldM' m de Sed. Geref. ~, So~
Mt Road, ook ~ te &ian dat eie ~ dra
graad iD orde houdea.

ateeda beYondetJ een ~
...... middel ~en ~ '. eil.

VIieNieuwe Getuigseh~~
n,

..AdNe)ba. A. B. VAN NIEKIi:ar,
L6Wellltein, D'Urhan ~

Somerset West Rtrand,-'-J TRAND RUIZEN zijn te hUlIr
.., V1Ul.u 1b dezer VOOr eeD ttn.
of per maa.nd. Doe aanzoek bij <ieD
endergeteekende

P. J. BOSMA N, P. W. ZOON.
Stellenboscb, 7 Dec. 1899.

. ~-_ .._----
KENNISGEVING
WIJ on:iergetet>kenden ei~.

aars van de. plaats on
gnnd (a1iaa &venpJaats) ~
hiermede k~ aan het Publiek:
vooral aan de..mwoners van Rieheek
West dat 1YlJ voortaan niemand
meer sullen toelaten hout uit ODa

veld te ~en, en ook met hondenof
~weren I? ODS veld te jachtenj
dIegenen die op deze kennisgev'
niet sullen acht geven zullen vo~
de wet vervolgd worden.

P. v. D. BYL SMUTS.
.A.. J. SMUTS.

1V~~~11
.. ~- tet1q
... ~_,,_ 1

'1Ids- .......-JItI , L
,.,mie L-'
1ViJllt0D8 c........

.- le EalcOllrt ~oo
en .erd," cl

~bccr P. SJ
k naar QIlI

~oolD e n lo«
.- Jt<MI' corftll.POll
. "ID de BriA
kUJI""t upracbtiplall ..
~tcreo deecl

)lodderririer ,
:anle nieb merb
Bet Brit.ehe .,

_tb op 10 deser
rangeD pDOID'D,

rIn den .-tw
nil 'ylDpatbi~ c:el

DI&I" a. baiienl
eIIBet Bribch. tre
te Lu Palmu geetJ
Op I:lle.er" had

Iu!IChen eeD BriUl
b1ikeiosch ~Ollllllal
bd oranjennerlw:
ken terug. Het I
en drie mU dood cl

Op 9 de..er had
ten noorden. 'JP
Britscbe .crhes 1 d
Te Chie ..~le1 b,

"nl..dig met kanOl
blijibl&r Yeel uit le
D. mell.lCMn dl

lDijlen n.n hot D,
....onen word.o bel.
aadere te gaan. O.
geI.gd.

Ooto.ber.
ll.-Om 6 our 'I n~ 't al.....

two der Trauy CM
terugtr ..kkiDg " .... Britaahe ~ na I
de 'l'rau-w... ............ ,
..entreken.

De krijpwet .,... .- ..... Vrii.
.taat BIl _er de Zuid - ~
Repabtiek geproaluneerd _ de bur-

U.-ti: ~e koauaaado tl'IIir_
Van Reenan'. PM Natal lIiIIaeD _ ...
zette .4..1bertina statioa.
De beer ~ ar-. YerIeJ

Pretoria.
Hoogverraad ~tie ~ cia

gODy........r nitgen&rdiad. .lea Ir__
mande onder komman.J....t CrOaJe ...
de Bech1laAaland gna OYer en ~
den spoorwog op te lUUiPU t-a.a
Maleking en Vrijburg.

13·--Gepaat.erd.. trein te Kraaipaa ~
de DoereD ~, lniteaaat Neeb&,
en 1II&n!1chappa genngen genomen PIl
aounnnitie en bno.meia buitgelllMkt.
Lijn ten noord. Tall Maleltiag opg...
broken, en -_ Engeiaabea door bur-
gen gevangen geaom_.

Boeren trekba OYer LaiD.I;.neII; op
Se"castJe .1.

I'.--Generaal Bull..,. ..ertrokbu. ....., Zu:id-
AJrika. Verkeer m.t Kimberit'J "tg...
"oten daar Vrijltut.ohe l:I11r)!en IU
lijll te Spijtfontein ea BelmoGt iu Il.
Elt namen. Gevecht vuad plaata t_
noorden Y1Ul llafekiDg. T... '>UlJen
.. erden gedood 811 zes Sekwet.t.

16.-Een gepaa~e trein ging Dit .....
Kimberley en raakte aIaae m. -lo
bnrgen te SpijtiODtein. té RiO'",. .~.
rood. ten noonl.l van Kimberley, .~_
een ""bermntseJing ,w-t. _ ..erden
twee politie door de burgen ~
gen ~.,nomOll. De.Kimberley .....ter-
werken ,;e!en iD banden der DlUgen

16.-Kri~wet in Kimberley _ noordelijk"
diBtrikten gaproelameerd. Sew~ ....
Charl ....toWll door de h<Ierenmaobt Il.
7.et. \" enochaiden.e kolonia.Je yolnntier
ko'f"<"l opgeroepen. OYergava' lW
V ri)horg 8O&Il de bu!"!(ennacht.
Een 8aIlva.l te middernacht YaIl il'"

"""pende ka.ife,.,., onder blanke offici..
reil. uit .\l&ft>king op d.. OOerenma.cht.
Oe boeren b"""h ..oorden b..t TOur 811

Je 8o&Ilvalle,.,. werden ~ectr-erJ
met ....rli"". Webb. een offiCIer, .. erd
gedood. Boeren geen varlies.

t1~De voorposten der oo..ren ~
.laai:< m..t de ...at.alscbe karabiniers an
Border Rill... bij Act.ooJ Holmes. zes
karabiniers wBrJen jl;ekwst~t en luit&-
nant GaUw • ." IZevangen genomen.

19.~H.t 'nJheid kommu.ndo onder kom.
mandant LIlcaB Meyer n""mt bezit YaD
de Dundee kolenmijnen.

20.- Het kommando onder komlWLDdaat
Luc.... \leyer w~rd up Ta.I&n. heuvel
~.,..,.I.len 'r'&D uit 't Glencoe kamp Na
acht nur vechten troUen de boeren
t.eru;( m...l .erli"" van 31 dooden en
'18 !?""'"urien en :111 .. enni.t. Aan de
Bnt.,('he ,iJde .nauvelden 45. en .. er-
den O~8Yeer 1117 gekw.t.t, waaronder
~eneraal SymOlll1. doodelijk. C.. nJerie
en hereden infnnt ..ri... die de boeren
~bte""'gden, .....rden 1''''t''lUIgen geno-
men. Ond"r de I'(evangeuen -aren
vencheidene officieren. De Briteche
macht "'IJ.' 1 t<'gell 1.

21 -F ....n macht van onjl;8Yeer 6,000 man
onder " ..n..raal French deed een uit-
nl uit Lady.mith en raakte .la&g!I
met het J"hann ... hll!"!( koounando,on-
ge..eer 1,000 m&ll stark te Elandalaag-
te. ...a de Britscbe macbt driemaal
terDlQ.:esl&f(en te hebb.... Irok 't kom-
m&ndo terug. Het Brit"ohe yerh ...
..,.. 57 donden. ZOOgewond en 10 0'81'-
m t HAt verli.... der boer.... ...... an-
v r ~I "o<><l.. )tI ge .. ond en lOO !t"'"
r"an~f'n ilf"nOmSD Gm:tfl'raaJ Koch en
kommandant Scbiel waren ond ..r d.. p"
w(ll1de )lE'V8.llf!tmE"D.

Klein "~v",,ht bij Rbod-uilt. "er-
linen door de hoer~n: één. r:"kwet..t.
Verli"" aan Brit..che zijd., njf gedood
flin ner gS"angen genomen.
Generaa.l J.,u bert beochoot 't kam p

te Glencoe dat in den nacbt ontruimd
--.I.

22.-Gen ..ra&1 Yule tr ..kt met IIijIl kolonn.,
op Lady.mith teMlg, de ge"ollden te
Dundee acbterlatende.

23.-l>an<l"" wordt door d.. n.publikeiDpn
h._t Zij vinden er 260 dooden en
1',0 j(ewond ..n lEnjrellJohen). Voort..
"ordt doc,r hen proYiand >"OOr5,000
II·an voor ~n maand, 0Clk •• gAOt; met
f\~nmnnitie en r aarden buit~~.nul.kt.

24.-l!.rijl/:' ....et o..er gebeel S&taI geproela-
lI'gerd. G....ecbt vond plaat. ~UMoCben
ll;toote ms.cht ond ..r geruorraal sir
o..or.:e White en een Vrijstaat",,~ kom-
mando te Riatfont ..in. Na El"l K8y""ht
nn zP' uur trok de Brits"".. macht
tentg op Ladysmitb. met vert,,,,, nn
~ gedood en 164 jl;akwetst. il ..t ver-
lro. der boeren '"'" 8 gedood, e ...... r
gf' ...ond en III liobt I....oud.
SchermutseliDg "on plaats ten DOOr-

dm! van Kimberley tll5M!hen -. mMht
ooder kolonel TalDer en een VriJataat-
oehe komma.nd1. Het Britsch .. Yerliu
W4,R ·4 ge."lneuveld en 21 ~e;' on!lfl'D.
V",lies der hoeren: 2 !liedood en """PIl
g.....ond. .

i6.-Oenaraal Symon.. ""erleden. MalAlriag
door de boeren g..bomb&rdeerd. Brit-
IC he ms.cbt deed nachtelijke &an.,...1op
hoe....nkamp. Britsehe yerli .... 5 dood.
b gewond. ".rlit!ll der boeren 1 doori,
9 lI:e_ond.

26.--4ieneraal Ynl.. te Ladymnith aangelro-
men

28 en zg.-De ..e"",hill_de boeren kom-
m..ndo" omrinleen Ladylllll.ith en mij-
den den .... terYoornad &f.

Generaal Huller ~ekomen.
:lO.-Boeren bombard_ LadyIIIIl.it~ met

.ro.pond~r kanonnen. Zij badde .. poot
gevat in een halven cirkel om Lady-
amitIt. De jl;eb""le Britsehe macbt
deed een uitval en ....n beftig ",_ht
..,md plo... t. te Lom baardakop of P'ar-
qllb..... plaat..., Waarna bet Brit..ch.
macht in het kamp~. Eea
aldeehng troepen, oDgeYeer 1,000,
waaronder ongeveer 40 offieierea, lII.et
- berv;betterij. ",erd door de boeren
gpVlUl,I(en I(enomen. Dit geschieddo.
met ver U"" aan den kant dM' b-JeJ"ell
van 3 j1;8dood en eenigen gak .. e~>t.
Het Tlritoobe y"rli ..... "" 60 ~"D-

1'81d en 238 " ..wond. Vertiea der bo&-
rea niet bekend.

';,,"_hM.
l.- ...or ....lspont .poorwejl;-brug ea ('ole-.

berg -~enbntg door Vrijstat ,", In
bezi t genomen. Generaal Koch OYer-
leden.

2.-Bomba.rdement nu Ladymnitb bernt.
TPl8fl:rafi!lOhe jI;8W_lIS(!hap met Lady.
•mit b at...ebrok..... Boeren uemsn PaD_
tie na bIj Colen.oo. .. ...... 3,000 Britache
troep"n gelegerd lijn. Het k&D1p
werd door de boeren gebombetdeerd
en Dond"rda~aebt .. erd bet ooor d..
Brit""he mach t ontruimd. die terug-
trok op E.otcourt.
Gencbt nabij Lady.mitb. ritelajl;

niIot precies belrend.
II.-Kommandant W_1a ei8eht ""etgaYe

nil Kimberley voor Yaandacmol'jl;eD
6 Dnr, Mders rou hij de Itad boJu'.'-
dee",n.

e -Bom'>ardement nn Kimberl",. begon-
o"n

1. -Uomhardement 'f'1U1 Lad~ roort-
Il@'zet

9. - BnerellID"" bt "ui t LadV'lllllith nau'W'6f
'D. De I"ll'len deden 'een oharge op
PIU VriJ8taatech.. knmmando, _
werden teruggeslagen, met ...............
lieI.

Gencht tea suid .. n.. I.adymnith.
Vol~1l5 de "Friend" ...erd de Brit.obe
macht m..t ..er!it!ll ~.

I,) ......o-eeht nabij Belmcat. Boena li.-
houden hun poeitie 811 Britsche ~t
tlJkt ter-ug ll&&I' 't kamp te Oraaj ..
rivier. Britaohe nrlieo 11 o4Ii __
dood .., een _tal gewoadea. Verlie.
der ll)~rt!II oDbeiread.
Tl'o..pen aa.ngekom_.

11 en 12. - M....r troepen augtokomen.
Bom hardemen t "lID Kimberley .."."..
zet.

13.-~ ...aI 'Iioord door d.. boena t.e.t !!Il
d.. repuhlikeilLoeb.. 'I"Iaf!; ~.

H.-DouglAs. &rkJy W..t, (JaI.aberg <!Ill

Grikwaland '-et. .
~ bij ..... ph.' .dead

(.. .

. VeJ'l'ot;te T~ .-.:opt era *?t .r AAR de 1leer L.' J: HALL qde JaarlijkaoheD tocht DUr en
hun vroepr utulJl'bJIr gebruik ., .A.merib .maakt. .hebben wij betloteD bij .VeiliD, te verkoopeD 0" deheJWld. ~andea Zonder PUn Groote Pahde Kaapat.ad,
9'olereu iedere bebDde met.hode .' . .~~~~ ='d=lP' "Elllal, !I IEeEBEI, TE tl.1Idoor luoht-loigiDg, alIook IIODdel' .' .
plateD. .' ONON TIlGBNWOORDIOD VOOBRA·AD VAN
Alleen het be8te materiaal ge. ...,

sigd, en alle tarieven sijn gebueerd 40 IaDen, 10 PurdeD, Dog cart, ffctn, QJW, BIJUf, TIJg, lot
op de billijkste schaal, oyereen-
komende met goed werk.

Patienten van buiten in éen
besoek geholpen.

Alle tanden gewaarborgd.
T. H. IlIws, L.D.S., a.o.s.a,

Tanddokter.
ST. &101&1 BOIlS, 8ecreta.ria

'.I"t

Onse Voorraad ia te welbekend door geheel Zuid Afrika om 8tm uit-
voerige advertentie te behoeven. en Koopers die Gedresseerde lrlnilén,
Rij- .of Wagenpaarden, Teel-merriel, eu., verlangen. kunnen er op aan
dat zij hijgen wat lij noodig hebben.

GEBR. ..HA LL, LaDgemarkt8traat 74, Kaap.a(t

J4 J. Hofmeyr d 1001/ Afslagers
lIoD1er•• ", FJ.rand

reB.:EACB HOUSE."
BEST Boardiughuia, CeDtraal geleg<!D,

Gr.natiRde Yoorwaardeu. BeD wagen
wacht aan den ~ID.

"IIlIleII •

AFRIKAANDER BOND.
------------------------- _____EEN ervaren Medicos wenscht een

deelgenootschap of een praktij k
te koo~n, het laatste bij voork:eur-
in eemg deel van de Kolonie.

Doe aanzoek bij
MEDJCU~,

P.K. 13, Oathcart.

Aardappels!1.1'" BN Ver~ering van d~n Afrik:aa.nde.r &nd zal ~houden ~rden
['~ op ZATERDAG, den 16den DIO.IIBER,'s namiddagB om 3 Ul"e, ten
huize van den heer HIND BIK BRUYKs. Behalve bet verrichten van
't noodzakelijke werk zullen oieuwe Beatunrsleden gekozen, en ook
subscriptie gelden ontvangen wordsn.

JOHANNES LOUW, Secretarie. Lon len, 12 Dec.
betfl &lUI rrMg gedJ
co. eeu Unioo·lijn
g"p t.e nemen op l

INGEVOERDE POOTERS OP DB PLIK
g.-eed 'VOor.onmiddAllijke pooting _

fJfIf'" kut, OVer~tlg ku'tUitft.t
FraD8Che Early Bose, in prach. .
tige oonditie, goed uitgezocht,
allen iD lriateD van oDgev .. r
66 tot 70 Ibs. '" '" sa. ('Ot 9&. 6l.

KoloDiale E. Roee, Duitacbe Blaawtn,
Fourllalle, overeen kODllltig d.. lII&rh
prij_no
Dese oijten zijn Af'GE"LAGD

PRIJZEN Om den voorraad op ~ ruilllell
en rnimte te makeD voor SC'l'TON'1I
ZUIVERE POOT AARDAPPELIl, le
"eteD : .. ROSB, B. RKGBlJ'I'S, FLOC'!.
BALLS, .AGNUlI., DtrITSCHB BLAuwn
SUPRn.a, lUNG OF BARLJKS, tinI. (Zi~
deel!l'8tvolgeDde uitgaye van de DOtAleriDgen
voor Granen, Meel, enz.)

HET FEIT ALLEEN dAL_ aard.
appel wordt wpvoerd 18 NIETS. Wat
noo(Ug!a, ill de iDvOf'Iring v..n ~
pooterll'9an .uivere hoog .. kl&A8ekwaliteit.
8JI het ill IN BEZE RICHTING dat de
8UTTON'S HUN NAAM HERBEN GK-
VE8TJGD over de geheele Wereld.

Outhoudt dat 8utt<m8 AardappelJ
met vak-keDDUl IUD uJtgezocht met dl>
ht.ud, eD dat hOlt de .lIive1'8te pooten lijD
die men me~ mogelijkheid kan verkrijgen,
eVl!nale 't geval is met onze ZAAI.
MIELI.S,

DE G.tSCON

TE HUUR.
Zuid-Afrikaansche Associatie voor de Administratie en

Regeling van Boedels.

.. ... "'!WeI'h.e»e».,
..... "V'elP .h.e»e»••

Londen. 12 0<'0.-
Dr_nlon yrtJ"!J', dio
amp~on yertrok DU
loopers en stooml
",aken en groote hi>
&alI1,,1 purdell U te
Doiken un H.!

romp te OIldouoekei
er gedaall is.

(_.,OMERSET STRAND. Gemeu-
~ bileerd Huis, van 15 December
tot eind Januari.

Doe aanzoek J. BASSON,
Claremont.

WEER EEN TR(

.. ---~_._------------------
i •E Executeurs in den Boedel van wijlen D. G. nN DIB SPUYzijns' bereid tenders te ontvangen tot op WOENSDAG, den 20sten
DECEMBER, voor den oogst haverhooi van het seÏzoon op de plaats
ALTON A bij Klipheuvel Station.

De koopers zullen werkkrachten moeten vinden voor het persen. De
verkoopers zullen vrij van kosten leve~n aan het Kliphenvel 8tatioD als
hflt met spoed wordt weggevoerd.

De tendera.a.rs moeten den prijs noemen per 1001bs. en de betalings-
voorwaarden.

De oogst wordt geschat ongeveer 300,000 Ibs. op te brengen.

D. F. BERRANGE, J. C. ZooN.
HY. GIBSON, Secretaris,

Exeouteurne Testamentair.

AQVERTENTIE,
f) IJ den ondergeteekende zijn
) 4 Donkey uit de hand te koop.

C. FURT'ER,
Voor Groen berg,

Wellington.

AMERIK.A.tNSC

L lOde!l, 12Dec.-1
Watlhlngtor. stel do d
mor .. aarb!j lym pat
ZUid Afrik. ,,~rd
,..or.tel.IT~d roor '1'1
nn besloot de Se,
naar bei c >lIIi~ voo!
de ,aak ildaardoor
fescho'e3.

HET .M.1.NSI(
\

ANDACHT w gevraagd
.. voor de Gouv menu Ken-
nisgeving No. 953 ~eekend
den 4den dezer, nbliceerd- door
het Departement La!ldbouw,
vel'8chijnende in GOUV8'T"'/Um'tmt8

Gazette van den 6d 8sten en 12den
dezer, tenders de voor de
levering van 0 rijen voor den
Veeartsenij Tak D het Landbouw
Departement. , BOUD ... g....,.,<J ....... dB ;. be& *te ctia,

dM gij kant.s.- 0lIl .....mL le 100II18II mot do... Wereld. U...., i. __ eJjIe_ onidt.J

Wheeler's Extract I "'. ~ pld. la. 6<1

HEYNES, MATHEW & Co.•
AP'lTIDJ[}"RS. JU.U>8TA.D.

OFFICIEEi

Domen.
7.-F.en der boeren paDties bij Lombaards-

kop (Ladysmith) werd door de Engel-
",hen best.ormd, drie der b.-en-k ..non-
nen werden venlield en een maxim
-egKevoerd .

10.---D..neraal Gatacre maakte een ...."val
op de po8itie der boeren te St.ormh<ol)(.
en .. erd terulQl:edrev ..n met yerlies van
V8Jl OI'gevoor 800 officieren en man-
lK'.hllppendood gewoud en gsvangen ~&-

nomen. Drie kanonnen en t.wee am-
munitie "&II.etlS werden door de RepD-
blikpu.en buitgema.alrt.
&.n aideelinjz: troepen uit Lady.mith

beot.ormda een positie der Republikei-
n"R en slaagde er iD een groot k&llOn
te vernielen. Run ~ht ...erd
be8treden en hun ....rlies ...... 12 dood
en 44 gewond.

10 en Il.--Gevecht te Mt.jI:ersfonteiD. ten
noorden Van Modderrivier. Boeren
hehielden hun positie en de Britsehe
macht b'OK terug naar Modderrivier·.
D~ v..rliezen aan beide Tijden waren
' ....""r, doch zijn nog niet volledig be-
kend.

LaLden, 12 Dec.
BoWle FOlldl Yoor h
lelingell bedreagt ib.

Kaapstad, Kerkplein 6,
8 December, 1899~ H. RIES & GO'ICo., Grau eD Poetul'dapp:l HandeJun

--.. 00.. Londen.
Heiningdraad,

;Draad Net, Pretoria, 10 0""
LincbalD nu de lu
renbaau hD ge ..ol~e .
bet Roo1Dseb Katboll

CHUReal

.JOSEPH BLACK & LoreDgo YI<qu,.
hfll!rWilletone Cbun
dent, dio door do I'\lF
geoolD..o in bet plnL
oourL, il onbuapt.~«<i.i".' -!'\

;~~1,}~. •

,';"" ~........;, -rl:•••t •••••.. .t ••_ .....

ONTVANGEN NU
Hoe JA u_.. L....... ' BRITSCllE GEV 1

GEBOORTE BERICHT. •

HEDEN Schonk de Heer ona eeu lief
maoh dochtertje.

C. N. KOCK.
S. S. VISSER.

lil voet bij 6 voet.
Do. EItra Stert loer YlltlubJJtlg.

Punt-draad, Enge]sch Ameri kaan sch. Do yolgend\l offi,
aan de pen nrstrekt
L...tyamW·, Il De

t..8PdeD g<. Igesla.ag,
"eder eeu grooi kan~
Pietermaril.&burg. I
ISterbtroorr. II D.)

h"rieht ab verruiM
Zaken -un Iti I.
Naau"poort. J 2 0

den. Alles w~l.
.Moddorrivier. II

positie der nepublikei
den gebodun dali.
'erliezen aan bedo zij,
KilDoorley, II Dcc

~ yooruil.

AMEnIK.\A:-I~'

12 Dec, 1899,
Bi8lljeefontein,

Moorreeebtll'g.

en

-. eli CASTLE MAIL • M•• ~:::-nappI

OIZE OOITERSanAl8E1. DOQDBERICHT.
&UIJ>.A"RI~~46CHE

.lOIUBnu.u: WLDIIN8TOVERLEDEN ....,...op 12 Deoemb.r, No. 26,
Bryant Straat, VI"t'DIlQI OLGA, ~d

dochtertje v.... P. J. 811 M. .A. Lot..L.1D CieD
jeultdiKen oud.rdom Y1Ul 1 jAU'. vi., be-
treiin[
Kaapstad, 14 December, 1899.

WAT ZOC: HET ~E:'i(
~IETH["E;'Ii'S TOESPRAAK.

De "Standard &Dd Digg.... ;'Ii"...... " .... 2
December heelt het vol!o:l!Ilde:-
Sovemher, 30.-\" ..n landdrost te Jacob.;-

dal .. erd volgend telegram ont ....ng ..n door
z.h.ed. sta&1lI-president, Vrijstaat: &gi.nt.
Dr.. Ram..bottom. Krawoe. Bid.... l1 en VoorV
man. ena.. dit. naar het .laI(veld gin"en met
o.mbula.uce w"'l(8ns zijn nOll; niet tem". Heb
gisteren ..... der &DlbuJance u!tgezond"II, doch
hij Ï8 nog niet teruggekeerd. \' re- SOUL'zij
allen ge't"lUlg811genomen zijn. Kunt u hd,
ed. niet &all EngelHchen generaal tel"l{l"nfee-
ren om te VTIljI;" Wa&r zij zijn?
;'Iiovember. :l(l.-Door vooht-generaa.l D... la

R..,. wordt ~ mecle,l;edeeld. met hetreUinjz:
tot voorgaande zaak. in telegram aan z.b.ed.
.taats-preaident. BloemfonteiD. ~nt, Ik
wil onder u ed.'. """dacht brengen aat iD het
g..vecht t.e Modderrivier, flU ook te R<)Oila.&f(-
te. ik aJ onze K"wondAll in een alleen sta.J.nd
hW. van Jacob Scholtu. ~ebracbt heb te Mod-
d"rri..,er, en een "an komlll&ndant V lUl der
Y6TWe te Rooilaagt ... m~t een roodknus er
op. en dat nil ?",If orue am huJallce wa~eru; ""
dokten ~r worden "'",g.mouden, en dat ij
ook niet w .. len ...at. vali 01>7"" dokt ...,.,. !lie or-
dE"D i.~.
:lO-ll--9'J. -Hed ..n M·.".dennavulgtonde tele-

jl;fa.mmen ontVHnl(ell d,." z.h.e,l. Staato-pr<>-
-ident, 0." .S.

1 Van dr. Veal ..., .lltCobsdaJ. bejl;int, _
Hed ..n hIer ~,...rriv....m. OT. R...m.bott.om i..
rum hier. F...rgist ..rNI W,,", hij m..t u.. dok-
toren naar bet ,la.j(v ..I". G""" van allen ja
n"ll: t..>rul( gekomen, 0{ i. er ....rug hericht.
EindiM:t.
2. '9-an landdrost Jacoh.dal. F~t Dr,

landdroet .Js.cohedaJ. ~t dr. Mangold
&al'lfl:ekomen. Hij i< ook gvotelWl w.ar Moel-
d..rriYier Station. Maar. DOll;niet teruj;!; j/;&-
komen. Eindijr;t.
:1. Van hoofd-kommanda.nt LadvMllith. Be-

Kint. Dr. Del..bat die m..t het' kCIIIllIIa.ndo
nAar Eoteonrt ........ iA VBrmiJ,t met een V&Il d..
a.mbula.nee per""nen. "ermoedelijk door
vijand l/;""""'iI:en. Eindij[t.
Z.h.oo. zegt ,.erder van de a.mbulAn"" wa-"PIl8 ..n penoonen zijn ook ..ertnist.
Dr. Man~old is de dokter die ,ujl;ezonden

.....rd door bet rood.. luui.. van Pretoria.
~OYeIIIber 30. 1899. - Door z.h.Pd. den

~J:id"nt 'nLIl d..n Vrijstaat werd op
W ..vond, den z9sten d..... r, van kom-
mandant Grobler uit de Kaapkoloni .. het vol-
gende bericht ontvangen: \ olg8Dd tel,¥",,-m
hedell hier ingebracht van Steynsbu!"!(, "'jnde
officieel aldaar p:epublm-rd:-

"ovember 28aten, 9.16. 12.9 ontvangen.
.. Buller kwam p.teren in Sat&! aan, ..n a1ge-

meen .. yoorwaart ....he bew"!(ing hier is begoll-
ntoO. Britsch .. verli_ te Gl'Wlpan 1I'1lI'eII zï
gedood of Yermist: 1-1.9gewood,
oe Marine Brigade verloor lO gedood en 93

~.....-i.
MethUNl. zijn .. t.oepen na de ovBl"1l'itmiag

!<>esprekendI'. refereerde 11&&1" bet • ~
'r'&D dea Yijand iD het IIOhietoa op het amba-
lance korps NI het gebruik -a. 'filii Dum-
Dum kogels.
~I..thuea trPkt stadig op Kimberl..,- I8n.
:-l;"nw Zeela.uden ..-.trokJr.en giRteren naar'* froat.
EPn jl;eprezen l'1ftIag van bet G~ g~

y~t beschreef het gevecbt als z6er zwaar.
oe .....& van den dag ..... de pracbtige

charp:.. van de inl811tene .. laet ~jke ge-
~ 'r'&D de M...m. Brigade."

Het .preeIrt YaIl zelf dat dll8danige oabe-
..,haamde leug_, aM _da OGIe lIIeIlIIOh.Oa
op het am~ OOI'PI na dea vijand lClbï.
ten <!III Dnm-Dum kopla tepl !Mm pb ..
-. te ~ aija du clat lIij ~ _... ,~ ........ _ ...

Nederlandscbe Zuid - Afrikaansche," AN Bloedverwanten en vriendeu wordt
,"- bekend gemaakt dat het deD

Almachtigen behaagd heeft, tot Ilioh te
nemen, mijn teeder bemÏDde Echtgenoot,
FRANCOIS JOHANNIS DILWET, J&OII., soon, op
den ::lOsteD November 1899, iD den Ouder.
dom van b9 jareu 6 maaDden eD 8 dagen,
na een ziekbed van slechts "dagen. De
vele vneudeD en familie oBtvangeu hier.
mede mijn harlelijkeu dank, voor de
betoonde hulp eD liefde.

Uit naam der bedroefde echtgenoot eu
kinderen.

SPOORWEGMAATSOHAPPIJ.--De korste en Goedkoopste 'Route voor Reizigers en
Goederen van de Zee naar Pretoria, Johannesl)ur" enudere plaatsen in de Trana'\' aal iJJ via

LOURENCO MARCiU•••
Van Lourenoo Marq1l88 naar Pretoria 349 mijlen, naar Johannesbnrg

894 mijlera ..

l:iL bel versla, ,I,
Cbicaro un 30 Odot.
Het kwam tot een '

Alderman Cou ..l.!io ,
zijne lylDp3.Lhie v)or d
nen Itrtid" te~.n ~ 1

lucbugo n..ti.! • uit te
Iii I .ao do:! prl"Hclcl
zool. te richten om t·,~
nn den vrede tn,",chc
Coaghfin betoog,jc

Cbicqo.-h I(.meent,
o..eral Yoor de vrjjbei
woarop alderman lIerJ
dil doel iD deo stal,m
Al. ii..erige anglom,

IIlan Dodd.ton i Eng
b.,.te yrieod ill den ()1

eo lODder Hongkong
ill d. Mallilla Usai oie
Lin, \'iel echter DieLh
bd publiek, en Dnd.
~jou ..d. Tea alOUd
.~ éODe .~--3J te,

CORNELIA DE WET,
Geb. Crnywagen. Van Durban naar Pretoria 5~1 mijlen, ~r Johannesburg 498 mijlen.

V an K~peta,! naar Pretona 1041 mvlen, naar Johann. !Jurg 1012mv1en.
VRACHTPRIJnN REIZ..;.GERs.

VaD Lourenco brqU88 naar Pretoria £4 71. 6d. IJl £8. 9.
lohannaaburg £4 191. ID £8 18a.
Pretoria £6 88. en £4 121,
lohannaaburg £6 lOa. eD £4 68. M.
Pretoria £11 188. Dd. IJl £8 61. d.
Johannesburg .£11 lla, 94. ID £7 19a. 6d

Inliohtingen verkrijgbaar aan het Hoofdbul'eaU, Poatbos s83 te pre-
toria (Z. &.-Repnbliek) en bij de Direotie Heerengraebt 270 te !mster-
dam (Honand~

DB DIRKCTIS. -

Riet Vallei,
Lady Grey, Robertson,

"December, 1899.

" " jPIl
0"0. L~J_

.kOmn.uU .AnJDIE.N~l-DIIOIIfOODOOHli T8C1UPpT;
~ __ .KT).

In eea t.elegralll 0'&1
ItIlitb &all de Sja'uhro
~Dt:-"De
hammeo is geheel ..e
keilde bericbten oml!
PIlde h-tsnighed~n
rrond. Zij JD&k811 a'
omplolf.D, III ce ... 1·-pen lijll echter I

dit -ii -gebracht h.

"" Durb&n "
" "" Kaapata.a "

"
" " LYDDIET NIETII

Mdeelingsrud Fraserburg. H. J. DIJKMAN,
......... 1...... · ,
JII.. '--M, lil ...

RU88It8TUA.T, WORCI8TIIl.I.L
(Vroepr in de Hanovel'ltl'aat,wru:tie van den weg loopende van 7 Kaap.tad.)

llliston tot naar Van Ret;tena- arUdnUBetlla 'I YtIfrUd JU 111tot.plaata. Tenders te worden ~ _
zonden naar den Secretaris Diet LllKdoo"'l - -
later dan den 19den Jannari, 1900. Llllrd.oo.a.l

Tenderaal'8 sollen nrplioht zijn Ltkeoo..,...
2 goede borgen ~ geven. ..., ..................

' 0 laat, 1.. lGd._ .....A.l DOTES, 1IIf1~ ""RW" If". WPI9Q
Secretaris.

-'I'L'N..·· RSF-J . .ijJ:!.. • HEER VER

Een eabdron Soul
~aamiddtr Dur I
1'-. hninklijke Yel~_leb)!'.

1'ENDERS worden
doo!' den Raad

ingewaoht
voor ~neA AN bloedv_lUlten en vriendeD wordt

bekend gemaAkt dat de HeeN ZijDeu
Doods engel iu ODB rniciden gesond81l heeft
om van het tijdelijke DUI" de eeuwi~heid
te doeu verwi_len mijneD teeder bemind,en
ecbtgenoot LOOI! bOORUS BomA in deu
onderdom van 76 jann en 11 dagen. Na
een m_t gelukkig eohtverbintellialeven
1'&D sb jaren is hij (na een lliekbed van 2
dagen> op Zondag morgen den 3den Decem-
ber 1899 II&Oht lIJl kalm in mjne eelI1rige
MUit ÏDgegaan.

De bedroefde weduwe eu kind_.
A. E. BOTHA, geb. De Lange.

Kinderen Anna Elisabeth Pretoriua.
Johannee .Heudrik Botha,
babeile JohaJUIA Maria priuloo,
Maria Hendriena Go<-u,
SunnanDa Plippina de Laag..
Louia Jaoohua Botha,
Anthome JOMima Boda&.
Johanna K.ia VaD de Vijver,
pieter Willem Botha,
Maria A.,.. Botha.

Stocbutromalooi,
ctiat.~

Afd. Rd. Kantoor,
Fruerburg,

21 November, 1899.

DOODKlaTErt.i

i ( ,EMA AKT en in V00l'rMd ga_
I • J houden dool'

11' beroemde Spitakoolzaad ia A. 8. BRINK, .PaarL_H weder te koop tegen 141. HET 8£,.0.IID& OOGWATER. .
lb l..: "U'_ J C W En ~ _ .2_111' 10. bQ m.M. • • Da .ut, _ .....

.uorp..traat. Stellenbosch en bij I~ ..t.....r-* ~ ..._
. P.DBW~~. Uta. ~ a Go.,
~ XUilI Bi.,.., CHat ........ K•• Il.'....

..... _~I_ ~
MI t 'pp; V .~~_ , -
~_ .. '&\·s'c



LO

1 lu':'\tapj" ru
.... \ lt! It ....

,'I,c' 1'1 dvn u,~v I uit dy.
~ " 1'; Jood, 42 ge wond en

, I,

lkll.

( !Jd}IIL'D ell a ï..iaud ""au::.!
l.:,'", Ill! ~ IU il t c St r!.:!IIIt ooru
t< v ..1'1 dj cell pi S Da ( t.h..

1 I "" ,H •.J:rtJ r '",tnK 1i.)S ZJ'I

Algemeene Ber chten

1) -\[~\._'Jt\._·r) --Il ... :6' ....0 ..10-:

! L 1 .,ur rI'j stoornbo (J'(,h

I om J I)f)t) t roe n naar de
\ Z ~r r.l 'l Il; li.! Jf.

I~T.'! OVER M,\UEn-;FO~TEl:'l'.

E:'l' NOG II 'Elt..fH~~l~lH:Y
" J::IW.\I,J:;N.

s rn ':'iGE ll.\,\TllE ~r·: ,N V.\N GE E
U.\A.L o.vr.ccns.

-lL~"u rJ·-De stc o ""'1
\ c r le.Ie n WlH,' \'.111 :"'\outh

'\ [ !,lr de "I,lP m r stoom J
.rll.!~'..,:~e U') lu')pgr D tv

, ) . ,ed hcd.: \'0' r 1.:.1 I Cj 1

.t-, • 't' 1.1" Pa lrnis gL:strl.nd
1 II \1 '"', 1 'ur, >.' <'I 1 be.i" de

I Il om k LIeu hoe vee l schade

.. i)~ - i! .ut er ) -['1 .len ~n'l,lt te
, I ' de h Ot'[ ~b,,, oen resolu Ill'

~. npa t h ie met d o rcpu'rlik nen III

...: \~ r d uil e.:Sp lk n ID hurmen
\ \~ vr Ib'~l-d ~.l bes l' r

I.> .....t"l Jolt de zla'i te rt foJrt:'~re~
I .,. v_or buiteo'andscl.c Zilt 0
:I'~! lvi f l~el!Jk up li lall'"' b n. '

,2 [I" -~n."lltcr) -lIet ~1.1O 1\1:1

: .. ,), I ft ...· ouder UOClJ Jer vluch
"",: tlllO. £4')1,'1»),

:( ':JIL', O~T."~.\PT,

\1 l"1 1 ", lj Dc -(11 "tor),-D
If ,.( r: i rchrl': d) rll)g corre!'p,,)fJ'

r '!...: rc pub lrke ina.i \H r J :,.:evau!!pn
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