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Gtld op deze·groot.e verkooping W besteden is zoo goed als
DE PONDEN TE VERDUBBELEN. 1--.~ .~l.lSllUl8Dl1DUC1e

Publieke V:érkooping 'Publieke Verkooping
- VAJli-

PAARDEN, BO~EN, ENZ., ;--ORTB:'VXLLlEI. 1ED' <eDH~~
Nabij DurbaJl~eg Statie. UIT de Sohutkraal van den heer heWid.i_!!"k bloqende Stad in de~ , G L ~WIV e .' is in de han-

De Heer PIERRE ~ VIt.LlER zal EQ. AURENCB, den v~ Ondergetoookendtl ter
doen Verkoo~n., &an het op yPiidod,' ij Aug,nshut, Vérkoopingf geatéld als eeue bloeij.

UITVERKOO
' "WELCOME11IOTEL" nabij u.tUll6" I~UD ende affairei, p Durban Weg ~~tie, oP' .' Om 10 uur pm;es, De kooM: den voorraad tegen of

MAANDAG, den 17 dezer 45 Fraaie' Jonge Muilezels 1
1

o~t.rent ,l~OOpsprijS, met kosten,

UITVERKOOP
TE 10 mm V 11 ' t t·2 . d ( )' en dé gebQuwen ond..er huur-kon-

, ' ' •• . 0 Jaar ou , zwart trakt o~nemeD. :
30 Eerste klas Rutllpaarden, Ft 1 Paar Jonge blaauwschim- Tegénw®rdige 'waarde van den

. en sterk, waaron<l$' verscheidene mei Paarden, vOOl'l'tWld'qmtrent £1,500, onlangsUITVERKOOP ~ P~. ~ i!IC,!! uitpocht 1 paar Jonge Bruin Paarden. direkt gei'l'porteoTd. en in eerste-

. n het dist.rikt Bn~. geschikt onden den zadel klas orde, L. . ~ ~ _. , .. • :Huur Vlir Gebouwt)D seer billijk.

Ul
n'[RKOOP 180 BOX•.,BN.'; Allemaal mt eeratA! ~ stoeterve~. ~ beY. at~n Winkeli ~. ukten en
.1n:. . l.I. RO:nan &::1001 Afs'''_'' Op laBt van de etr~, de Ruwe Goederen J?akhUl~n, enz.

; :i " '....,_...heeren ,J. P. KBLLEB1f~ en D. J. Geen lO Goodwill tt ~18Cht.
,,0 • ' Rossouw, van Houdkonstant. . Term~emakke~k. De reden

REI ASSISTBR1B BBI60DIGD voor ó!e ' ing:' Bl~naar treedt

I
N d.e Spes ~a School, . 0 R. P.MALAN' Vendu-Afslager. af, hee~1...tzijn. fortum gemaakt,"

Klas) . ~ H XRiQII V,endu Kantoor . en geeft ~lgheid op.

D A Mo'ES K L E,'E, R E oN distrikt WOrce&t.ip~n 'M:mek
V1

:; po..wmIle:' ~¥~nwoidt eene goede, h d k'...3Á") •__1., H' I bezlgheul doAdAAn.an wer, wOnwnl;V8retlW11t. et . Verkoo ~---- ,: o· lijk (
: sa~_is £6?, te~jl goedloP,s te : BLOEM'HOF SEII)·NA'RIE, ge driC1-vi:) ;::::8 zeg-verkriJgen 18 teg~ £24 pe\" laar. ' .'. ' RI . 0 ",. -_ '" '. ,"'De .....-kzaamhechJ* 1JesinnéD met. sTI!lLl.EHBó8CM. ..n..;aaDICJOk bij .... ,_J"IrvE,..E U!TTEII OP ON8 NIUEW EN EENIQ AOR£8;'

. deo ........ g .... ~.oJsoodkw... • . ,. .,. lI:....LOYD... e:a:a. ...

CLEG
'HORN HARR' lO S _~~~.looa.~Pl~t •...,i;~:rgetuig.: EEN.' .~88l8...·',tentOn ..der"!~.... .' J,H.~.:... 40 ~URG8TRAAT. ,KAAPSTAD.Z ' , zonden moeten worden .bij den " e1scht voor ~lt 8~~~d" :--::~-:-:--"'...:..:..~__:_....:-;..,__~.....;.~---:-----~

. III. del'gQteekendé. ~1 :w61'k. .M:~ gec:ertifioeeTd .zIJn ~n
, P W VILJ~EN HO, ond~dinl{ gebad hebben In
, •• 'H.' zoon. 1W71;'_ 0 d t.ooS • oA..U115 Il: ~ng

, \ ) eoretarJa. ' Applioatiën, met getuiSSOhrift.en

.. "VERL~ R.E~. ~ ~o:,tO~

.~ BeZigheid
KOOP.ClEGHORN EN HARRIS.

Huishoudelijke Artitelen £6,000 waard.

IN

GUweet zeer ll(led de uitstekende waarde onzer
goederen in dit Departement. In Augustus zijn

onze prijzen 15 per cent minder dan ze een maand
~zijn. :
VB:aBaZB-nEl "GV.&A.RDB

Beddelim,le~Lake~Spreien, Handdoeken,
Glas- en Tah8ekleecijes, Dmast Tafellakens

en servetten.
150 Stukken e1fen en bewerkt linnen voor lakens,
juist uitgepakt, ~ls een koopje ingekocht en als soo-
danig w~r verkocht. SJ)eciale prijzen voor heele

Stukken. 0

BEZOEK ONS DEPARTEMENT
VAN

Daar lila koopjes dle ge elder. Biet nlt Jblden. '

ADDERLEYSTRAAT.

-----,_
Spoorweg VerlengiDg Acte ~ 1896

. A~1896.'

, '

:--~_,_.--------~--------,.'
:a:UX.. _AA~ T:a KOOP :,.

EBRS. WHITE, .'''11._'*
GÓBDXOOP8ft HU"

. :: SPOOBWIG UJN Vd MOSSELBAAI .,-
~ ~AlR OUDTSHOORN ... 75-··

. VOOr ToUe. bIZOndetheden zie vorige:&advertentic . .' .
. Ultgav;e (6 Augustus) VaD. dit blad. . JD
. .. ,:
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'lK.aatlltU!~ne Gouve ..neme rJl
spoorwegen.

TDDRRS 'OOR OLIE.

lJeSe rehnil:.g bereikte de iIOtB TaD Ih!O,OO? Men....eet. eigenlijk Die~ nel. vu ~
J't'keninJ[. Vul!ft>ns de verklau-ing VIUl deo ~tlllJ[e ~. W. ~bu_~!" ",,"tariII na bet
~ afgeiMd iD bet VOOl'loopige ondénoe\' 10 FcbrUart l~ StJ1l do oheq~~ op dese
ftkeniDl( Jt'8troldien. spoorlooe vertlwenen en werd he. cboque ~k.J.e ~ bei ~ floor
hem YVbrand. ' Volgen8 hem werdun geen notulen of boeken (bebal\"e een MIlteeblUDp·
~ du ook t"erbl'llnd w=~ gehooden en *"t het II)'ndikaat IJOOII statuten.

Uti de boeb>D Tall de blijkt bet. ~ dit geld te JobaoDe.burg beet.eed. weN. Waar·
IlIlhijnlijk werden de YUdmkte (!) ui'landel1l, die het niet langer onder het juk ~r
~be ftlgeenng konden uithouden« mede betaald oru naar de wa1'llDen te grijJ?OD I De
nNl'ukte Job.,.-burgertl kregen eeue beWing van 21 .../ per dBg indIen sij lall'U\ wilden
malum en een 'geweer ter bami DlnDen I Eene llODl van £10,000 weN overgebracht op ,het
.. Belief Fund."

Kla
do

iutte 1
do. .,Ilft ..&WLlJ!P rl1l1]):'

. Deze rekeqing werd op dezelfde manie .. geopend all !tet. .. Development sylldicate," dOO1'
de heeren LiOMl Phillipi, Francis Rhodes, George FalT&l' en A. Sheari (een.m). Volgens
de boeken van «le Standard &Uk bedroeg chse rekeniDg ~SM Bs. 4-cL .

< D.... WOL7J"H ll1T9.t.VIlf,'

Wij hebben reeds gezien dat dr. Wolff O18er dan 119,000 uit de u New Oonceseione
Accout" van lohlUlJletlhQ~ kreeg. Rij kreeg echter ook geld direb van de Gecbart.erde
~ppij. De getuigel1l1 van den beer J. A. StevCDII ~trent is van belang (V .... g
~: , .

Jh ,_,. ~i_ •.] El' ..... een l'ekening Tall dr. Wolft, waarvan een oopij ·"n bet.
ciomi&l gege"en ~ worden, die o.a.. toont dat £1.000 np lijn crediet te Mafeking geplaatst
w.rd op den 9den NOYelllber. 1~ Welke ao~riteit W1U1 er lulb te doen P-:-1Jit. werd gedaan
Y9Ol' _vel' iii: mij bn herinneren. en ik mecu dat de beer Berry tegeIlwoordig WIkt, op
iDatrabiea ~ dr. lamesan. •

W .. hij &oen hier in de ltadP-Hij mag hier geJr-' lyn op dien tijd.
Bij dia beer R~ogeerd P Hij logeerde gewoonhjk dÁ&r. .
(hl hij Q ~ den inetrnktielt ORr IlDlWei eie laken P-Wij moeBteD van hem iDetroJl:·

__ oniftngen, t.oea hij ier wu.
. Jrlj __ eIlhtel' "recht. admini.tndeUr van RItocl9ia P-Al IÏjDe bevelen hadden wij te

~. Qf' het erediei vu eeDig penoon te :Mafeking te plutaen P-lndien de admini.
......... aalke m.srnkiietl pl, souden wij KeeDe navrug doen.

N"_ _s iadien het _ om geld op bet ered.iet van eentg penoon waar ook al te
~ P-(GeeD antwoord). '

Df'_' 1_.] Zelf. indien het niets te doen had mei RbodeaiaP-Ik _ den admini.

~ t~~~ dat het nieéa met Rhodetrir. had te maken P-Hij 100 ftJ"alItwoorde-

lijk ~dt ~ji dan willen bewkren dat dr. JameBOD_ inderdaad bestierend direkteur der
mu&a:happlj P 0, neen, .uer Diet.

Jh ~,Sdt i""".J Welk verB.:hil maakt gij dan P-Hij heeft de volle macht een rekening

te ~'volaten zin P':'_Hij had een tamelijk wijd~ macht. -
Hoe kreeg hij die 1IlIICht P- Ik' weet het. niet.
Werd u ~ dat hij die mácht had P-Neen.
(De beer-To ]ferry. de accountant, werd ook omtrent deze zult onderv .... gd:)
De 1eer Mtrrilown.] Hebt gij geen rekening met dr. WolftP-4a. docb lie is een private.
Hoe komt! gij een printe I't'keninjl; met dr. Wout te bebben Jl-Ze is gemerkt dr. Wolft.
Wees zoo good deze rekening op te slaan en bet bedn.-g te geveD ?-Het is £I,4b8,
TU1lllChenwelke datuml P-TWl8Chen 30sten September en :Hsten lanu.n.
Hoe werd; dese !lOm temg bet.Mld ?-Ze wem geplaaUt op dill r.nrening ~4tl den heer O. J

BAoM.
Wanneer~l1t: weet deu juisten datum nu niet, waanchijnlijk oumreelni 't midden van

.1uuari. .op wiens inftrnkiie werd lIulIa gedaan P-.Mogeli,j1t: die nn Dr. Harm. Ik ben er niet
' .... n.D. '

Jh}iMr 8tjl,.n..er.' Wa. de heer Rhodes toen niet in Kaapstad P--Ik Iran den datum niet
~'~len, doch be' went in Januari gedaan.

Waar . k, IJl! moet u herinneren. b!:t is uiet zoo lang geleden. wie beeh gel'"efld de som over'
.. brengea I ;V:oor lOO ver ik mij kan herinneren ~ he~ de socretari8. '
, De ~ J....... ) Gij bedoelt dr. Harrill P-Ja. 100 ver ik mij kan herinneren.'

Jh .wer ~""H"".) Wiá gij waarvoor bot gttld noodig W&llP-Neeo.
, In lanuuii werd u.e ~chappij voor dese on a.D~ sommen betaald door den heer

Bhoeled - Ja.,zeg mij "",h~uit, heeft de heer Rbode, aelf Il gtsIaat luiks te doen '-Noen, ik zelf had
IMD! commullir.a.tie met den heer Rbodes.· '

Daarom 1.,1 Dr. BarN. Gij &o1l!U het niet gedaan hebben zonder irutt.rukti8ll. Gij
·.. Kt Irii ontviqgt lJ08IW inltl'1lktiet! van den hoer Rhodes, WIIII er dan iemaod in & ....pstad die
Q Inlh iWlt.rulËties kon geV.,D behalve dr. H.rris P Ik denk Deen.

DMrom .., dr. Harris te P-Ik meen' het was dr. Harri8,
De rekentPK van majoor Wbi~, werd zo, op dMelCde wijze gesloten ..la die van dr. Woutp

-Ze u+.at.t op ,r- ruw .. era" J.,II ",_ BJwJ';'. .
Watt" deeomp-£:n6.
Jh '-: l('m:rU~N P) En de ... ~i~ni Camp DC~unt .. P~-Die moet nog ~gelllotcn worden.
De .. Plt8ant Vamp aooollnt 18 eeue l'ekeru~ (£2",9()I)), geopend ID de boeken dor

ll.z .•A.M. gedurende ILlmunden J&llDari en l"ebruan van dit jaar, waarop werden o\"el'jI;<,um·
lIeD plelen vereehuldigd VOO1'kOttt.oD in "erb.lld RIet de expeditie, ala ook de verschillend.,
iomlDllll betaald un onLvluchte l'1Iiters die door Kaapstad gtngeu.

DIn werd! er lIOt( _139,000 direkt uidJota.ald doer bet refonn comité [Groenboek, bijlage
K.) • ,

ol'lOlOUJ'e.
Indien wij no al den rekeninrn bijelkander setten dan krijgen wij do, vol~nde taCel:

Dur de eene rekening gedeeltelij in. de a.mlere loopt is het moeielijk de jUllte IlOm te
bepalen. ~ rekeningen lijn aan 't licht gekomen, doch het is wel de V1'II68 of or aiet Dog
veel meel' geld, W'IlAl"VlUI het publiek niets weet, door deze millionairs i. nitgegeven ter bever-
CIeriNr nin de _nawering.
New Cou__ illDi Á.ocount (Johan_burg):-

Dr. Wol1! (circa) .... ... .
Aan .. DeVelopment Syndicate .

.. DeYeiopmen' II)'lldiC&te" (1120.000-W.!.OOO,ovcrgeIJraehtvuNewCono. act)

.. ~ rund:" (l63,OOO-':£lO,OOO. overgebncbt van Dev .• )'DcL) ••• • ..

.. ihani ~ .A.ccoUDt"(onbeta.ald) ... ... ... ... ...
":a-form COmiM betalingen "
Dr. Wd'. PiteMi 1lÏtp1'ea

£19,000
52,000
611,000
~,OOO
25,900
39,000
1,liOO

Jack., .Oapes,Mantela, OperaClo~b.

DI'l'ssing GoWM, Kostuum S1rirta, Wol-

OVB&LEUSN te JOOIIt.nberg, op
A~ .. mijn l(Wliefde ecbtgenod

)Unalll Oou&Uf\ W AKt., in deo oud.l,
dom ftIIl "jaar. Diep~· .

J. WAHL,
geb. JoHlJSO •.

ZUIO-AFRIKAAN8CHE
ONDBBLING.II

LBYUSYWBkBRIIGS.
lilTSCliP¥.

jJamboe& GordijD Palen, kompleet, tegen
Bamboes <tordijn Pillen, kompleet, tegen __ Hd. elk. 72

Houten PaleD, kompleet, tegen Ss: 1td. elk. Zeer gOedkoop.
Onderkleederen, Skirts, VOOl'8Ohooten,

Zjaals, Kouzen, Borduurwerk, Kant, Lint. ens.
W'8Irlll8Jl'4nren 100 Pakett.en Berlijn en Andalnaian Wol tegen

300 GeaLreepte Wincey Skirts tegen lso .elk; 80IDPligen
6d. Hoopen Fancy Dress Gimps tegeu 2«1. per yard en meer.

H~I)~n, Jloav~al'en Astraohan Trirnmi~ tegen 2d., 4t\. en 6d. per yard.
Alles-Zijde Fluweel, tegen lso J ld. per yard, alle kleuren.
veteen~1 allen tegen denzelfden prij,;. Oversehotten vaa Zijde

N,U:rin,.,n Eltoften tegen 9d., 18. en Is, lld. per yard; sommige
hlil1ll""JI~n werdon verkocht voor 78. 9d. per yard.

ooiaat_:"De Dames sullen OD' het 008 wol ver~eve'" dat wij
. ,.h~i~ndorhed\m geven.' Ruimte is kostbaar; bovendien,

wij het idee dat het blooëe f~it dat wij eene Verl.ooping hebben
2eJrlol!l2 behoort t!8 zijn 0 n alle begunstigt'11l te voldoen.

SON KM CO. hebben gedurellde. da lMtste '15 dsgen hu~ voor-
gem.!rkt. Wij laten h\!t uu aan onze leeers om te healiasen
DR WAARDE ksn vArk regen worden.

I f'AL I'''''~
, _DEN,

bij Du
Jeer PI
loon \
~WEL(
• 'uil>an

'1);\
TE

Eerste 'Ill
en sterk, w
egale Paren
in het distril

ru O~h' ~ken~endeneneemt de
IJ vrijheid qD8 vn en
leden in het ..l.CJ'II!mAÁ1l bekend
makeD, dat bij-zt:,h~daat stelt
fOOr'~ ala Auditeur.

ZUI,4t BatII oa ti Stolba ~
K.OOL or 8'0 ,

.. ka .. ,oed BUbI.
MAT.G. PR ZIUI'MORRISON EN GO.

EINSTRAAT, KAAPSTAD.
EN TE

23 BUl\OSTllAAT,I

I
I

I
Rug, met Klein Xutj~
IISI J..... .

30 Fra
26 Qss4

200 Bch
26 Bol!

COD

.BB PUNT.
-'i

,~. 'n 0 8 VOlT MnxWRN Top WA80BTAFEL met Tichelg g ben~ en een Kapstok aan elke Zijde.
o 0 '~." , '

o 0o 0
o 0

ZUID:-AFRIKAAWSCHE
KONINKLIJKE IlAILDIENBT.

. __"....-

, 12b8,400 0 0
De ~ng heelt dus, VQ01' zoover 'frij weten, meer ~.t:illioen pondeD IItoerling

pkDÁ I Daarn.n beeft de beer C.I. Rhodes £153,000 betaald en i . b~ de lf Pitaani Camp
~unt" ook betuli lIOO&Ia hij met de .. New ConcuaioJll .A.ocouDt ' PIMD heeft, .at
lijD undeellDM1' 1100 even~ j88,500, wescn, G iOf bV-a 1- .. 11.... .."..,

All men al .dese ingewikkelde geldlaken nagaat dan krijgt men _ vrij duidelijk begrip
Yan den, grooten omwang der _enswering. .Maanden lug werd het plan. oft1'daclU en uit·
~tb:. De .~ Bhodflll~ de door de ~r partij vertl'Ouwde premier deser Kolonie, .....
~ dMlo tiJd balg In het dtus~re nn zVlle eigenaardige poai'ie gebruik ~ maken OlD de repe-

• rmg der T~~ omver Le werpeu. Hoe kan mell Yenrr.chten dat.-de republieken Ooit den
\ beer BhoclM of zlJD8 ondenteulII!1"B en verdedigers zullen vertrouwen' J ... hoe kali men
1'-..chten dat de AlribDers ooit weder vertrouwen in eenig Enge1achman .ul1sn atellen P
V lII'IIIiM$ men deae vragen recht dan 1.61 men beginnen te betetfen boe oneindig veel bud
• heer Bbodee in Zuid Afrika gedaan heeft door zijne 1IllOOde, onbeiligp_ensweriug.

V.

tDr _Da.mes' en Hooren
" Oo~rter" Stevels met
Ku,,*Zolen , zijn. nu in
verm1nderd van 13/6 tot '116.

I
I

I JAMES HARRISON,
At»DB:a.LBY STB..A..A.T.B.AAP ... .A.n.

bn ... tII ,.., _104,'nl Lu
WABWIOI CAM'LB, Kapt. W.&.LLAC&,uw .."",,, ..

U~CA8TL&, Kapt. Wnmn,
~ber, CIaet. MD $. Helena en AaOeDaiOB

BABLBCJl CA8TL&, Kapt. WAaDD, omt.rell'
, 8eptember.
Voor Vr.oht of P3Hage _ .....-""

~ich bij de Asetsten V&ll de
~flILBOOT ){llTSOHAPPIJ,

raar1, 11
~-1 _-

!4. 1

•
mUNI rot!U.C60.

De troepen der Gechanerde .Mu.t.8chappij die beatemd waren dé Transvul op den bepaal·
den tijd in te trekken ve~rden te Pitsani Potblugo. 28 mijl ten noorden van .Maf.kin_g.
Dese plaata _ hei eigendom van e'n kaffer. SilM Holema, eD werd door ~r B. White
van hem gekocbt "oor de Gecbarterde láat&cbappij. Sir Sidney Sheppard, vroeger adminia·
tra&eur vlln Brit&cb Boohoanaland, gaf bem (Whl~)' een introduktie aan IbllAlDg die beloofd
had sijn invloed te gebruiken. De 6rief is als volgt, [Groenboek, No. 9.]:- '

Kimberley,8 Ootober, 1895. WIJN- EN-VRUGHTENBOEREN.
I . .,
t

0+ IICO~UMBIA" Stalen ~ijngaard-
i ploeg en Cultivator is de~Beste.

~hee~ Tan staal,
de lwn.tten
~61oten.

SliERK
! EN

_:.h~~H-r:.

l}ill·
UNZG_ LJ:JN

KONINKWKR MAILDIEN

Jo: (
dm4

anJtI
ns,;

, Aan Ibneng,
Hoofd y'á11 de Bamalite

Bamout.ea.
Iliju Vriend!

Betrekkelijk, de af~pl""_'I[. lU8Schen .on.~gemaakt te llamollU&, op den 24aten j.l., beb ik het
pDOIIfl9n ~. te lD~ruducecren den majoor dell Hon. R. White. vlAn barer DllI,jeBteit.s
Webb Fuslhen. die voorneme!l" IS !lamOURde British South Africa Companr oen zeker
~. over te nemon up d" 1'1a:,t ... Lckholoboto" gO!lll&md, die un Kolone Bbod8l!, D.S.O ••
en ~Jself word ""nge .. e~~u. om daar I'On kalllp. en cen iIOtelp1aaU voor den magiBtrut te
vtllUgen.
.. W_ '100 goed om ,~!l majoor White gidl50u mode to gevon om hom de plaatB aan te

1t1!1eD. Alle hulp. du, gIJ .....11 hl'm verochaft. ull ten zeerste gewaardeerd worden door uwen
1'1'lend. .

'8 VO..! Iu.iIlJrUEL voorzien v:an ~n Spiegelg1~ is d'ui~ bij 14 duim op
. :"t patente WleletJe8. &sg 7.. . mTOUDII,

~~ ....,~TIB..l, uu-
_....r.-#' 8t~ende kw&1i~

teit.

ner

SIDNI!T SSIIPUJID,
Kaaident Commuuri! .•

Dr samenzwerin~. nam dU8 reeds io &ptember, 1895. een aanvang, Sir Sidney Sbeppud
Heft. \"er~rd dat hiJ met WIHtdat dit kam!, Le P,tHSni aangelegd werd met eene b"bedoelin' ,
om ~Icht bIJ de T~n8V8alllChe j{Mlozen Le zijn. Pitaani Pothlugo beteekent pigenltlk .. wate:.
put en 11'&8 doe olt8tekénd t-<-hlkt voor h,ot duel der I16meozweriog.
.. op den Ilden October telegrnfeerde Reuter. aan de nieuwsbladen het volgend bericht:
De edelmoedighe.d nn den beer H.hodel beeft zich tot SillWl Molema uitgaat rekt daar

.KoIOD~1Rhodeof te zijnen be~oeve 8Chikkingen gem_let heelt om hem in mil voor zijn' ei n
p..... ID bfi, ProteIttorut b.) Kuwle t~eemaal de ultgomektbeid lands in Bt'Chuanalanfte
geftn; de plek kan door homzelven U1~ezocht wordon:'

Deu edelmoedigbeid. hoe on~erklaarOOor ook des tijda, i8 nu zoo doidelijk al8 i~t.s ter
wereld. Kolonel Rbodes ~lDg de pllwrotMcent iruopektooren ingezelscbap van uen administru.-.ew: van BeebuaDDland.dlen eet rad ~oor. de oogen "erd gedmaid, en toon moest ml\ioor
WhlM het plan gaan olLvoenm. Aan.t omd \"an Januari LJ. I!Cbreef 0,.. LaflG ovel' dit
cmdenr~pp ell u,:",mde bet: .. Edetmoedighwd met eon doel en een staartje."

:MaJoor Whl~ kocht IlIter nog twee plaat8P.n .zooal& oaugeteek'lDd in zijn dagboek: .. 30
,~. ~ ~ilM Mol"ma, DOOf \'"aDden bplteID Mout.sioa. Deze man geeft ons de plaats
)bliet.e, ~U Plt8Ml~ 111, ~.I voor twee plaatsen. welke aan hem gegeven zullen wonien en
beloofd liJn door .11' S. lShlppard. . . . N~r .MonlAiOGge"'8eIlt. Hij ia een zeer oude man
(ommnt ~l)t ~n m..' hem OODollllcrh~uoJ gelrad. Hom verzekc~ van de ~gezindbeid
van B. S. A. '::0." en hem "erteld, dat W1J vu plaD waren een dorpJe te Pitet&ru Pothlugo aan
lie leggen en ~Ige ~htJe dur been te sturen OIn de orde te be.,...niu. Hij r.eide dat hij
hoopte dal uii) 1lU-'. "mu #<)...u-.. ~ eo vroeg ol ...ij hem liegen vijanden aan den O.
«"'f\- Zou.JeIl bel!chennen. Ik alltw~e. dat ~Yij geene vijlWlden daar hadden, daar wij iD
"rede I~fde. met alle m_ben. Gedurende dIt onderboud WIWI ik de eenige Pel"I!OCm die lijn
hoed ophield.. De andere kapitein. Da!Den alle bun hoe4 at .

W"~ •.ou er in bet gem~ ~ majoor WWr.e zijn omgegaan toen de 1W!er 'kapitein bem
_1'ersoc't, I'.' vrode te teven P ~I)n an' ...oord W&II oen oD-..-heid, want. bij 1DOI!St geweten heb-
beu ~ 1,11 IJeslg W611voorberel(hleleu te maken voor een mTat in de· Trann .. l. '

'ol!{{ffi" h_lfde dagboek 1 November. .. Dr. JIIIDeIIOn arriveerde met de coech (van
~1O) v~ ;, v.m. en wij ~n uit om naar de pi..". bestemd voor bet bmp.te. gun kij-
bn, ~ "~ volle goedkeunng wegdroeg. We rod~ terng en arriveerden hJ KafeJtim. om
11'30. ~ Kol. Grey Wnt met den doktel' en 'sprak oyer vOO1'Uitlliohten of deMHoh
BeehQIOII~d PuIltte Zich met 0118 &Ollde Rreenigen. Badedadi (een bA'er oppet'boofd P)
bad onderboud met dokter. die hem _ide dat hij lich tu8lCheu .Maugwe·en Tati kOu 1'eItigen'
~ ..vertro\ om 1\)"10 D.m. n-ar Kaaf5tad.·· . ' . •
. WIllwIen dr. Ja.mllllon ,nu niet op zijne reis naar de XMpatad, WlI&r bij de Am8JI$werirlg

8IDtl ~pnte.n ~den buSleHDden direkteur lijner maMac:bappij, den heer 0.1. BIiOdeI TOI-
PD.IIIOClIl etnt -- boe de troepen verumeld werden.. :

(7'.1JOIInlM ~.) .,

Bovengenoemae is aanmerkelijk beneden in pMj,~dan de infenet11'e ingi-·
voerdj3 artikeltn en daar wij slechts hout, gehruiken dat goe{) gedroogd ill
in de Koloni&~len Kooper8 het voordc~l hebben van onze waarborgt! at
de artikelen q~hitte van Let klimaat wHen sta.an.
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