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De Britsoh Zuid Afrikaansohe Maatschappij,
Kaapstad, 12 Maart 1896.

Den ",Vel Edelen Heer JOHN F. P. fu.WLINSON,
Advokaat,

Zeepunt.
WELEDELB HEEB.,-Ik heb gisteren namiddag den Uwe

van den ] Oden dezer in orde ontvangen.
In antwoord doe ik dienen dat er te Londen aangevraagd

is om de maohtiging .door U verlangd, en ik versta dat de
Maatschappij zioh met de Rijksregeering aldaar in com
municatie heeft gesteld.

Ik ben, WeI Edele Heer,
Uw Dienstwillige,

(Geteekend) J. A. STEVENS,
Ageerend Seoretaris.

Transvaal Hotel,
Pretoria, 23 Maart 1896.

I. A. STEVENS,
Ageerend Secretaris, B.Z.A.M.,

Kaapstad.

MrJNllEBB.,-Kapitein Spreckley (van Bulawayo) is in
Engeland benoodigd als getuige in het aanstaande verhoor
van Dr. Jameson en zijne officieren. Ik moet hem spreken
eel" hij gtL8t. Kan Uwe Maatschappij deze zaak voor mij
in orde brengen? Ik heb niet aan Kapitein Spreckley
geschreven. lk zou hem te Kimberley of Mafeking kunnen
optmoeten, waar ik de volgende week zal zijn, of te Kaap
stad bij mijne terugkomst aldaar ill April. Zoo mogelijk
behoort Kapitein Spreckley tegen het midden of einde van
April scheep te gaan. , .

2. Gij zult U herinneren 4at gij mij een post in Uwe
boeken getoond habt over zekere patronen met bagel en
andere met buskruit, die den 26sten November 1.1. van
Zout Rivier Statie naar Mafeking gezonden waren.

Zoudt gij mij mee naar Engeland willen laten nemen het
oorspronkelijke pakhuis bewijs door Majoor White ~etee-
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kend? de ontvangst dezer goederen erkennende, daar ik
anders navraag zou moeten doen bij de Spoorweg Maat
sohappij, en de uitgaaf moeten doen van getuigen naar
Engeland over te brengen om de uitgifte te bewijzen.

Wil zoo goed zijo mij Uw antwool"d op dit tweede punt
ten minste dadelijk aan bovenstaand adres te telegrafeeren,
daar ik deze week van bier naar Mafeking denk'te vertrek
ken, en in geval gij onwillig zoudt zijn mij de bewijz~ll te
geven, daar onderzoekingen zou moeten instellen.

Mij verontschuldigende van U weer over deze zaak lastig
te moeteo vallen,

Ben ik, Wei Edele Heer,
Uw Dienstwillige,

(Geteekend) JOHN F. P. RAWLINSON,
Advokaat.

:P.B.-Brieven aan mij gezonden onder het adres van H.
:M. Hoogen Commissaris, Gouvernements Huis, Kaapstad,
worden altijd dadelijk opgestuurd.

De Britsch Zuid-Afrikaansche Maatschappij,
Kaapstad, 30 Yaart J896.

Den WeI Edelen Heer JOHN F. P. !-tAW~INSON,
Advukaat,

pIa Harer Majesteits Hoogen Commissaris,
Gouvernements Huis, Kaapstad,-

WEL EDELE HEER,-Ik heb de eer de ontvangst te
erkennen U-wer missieve van den 23sten dezer.

Het spijt mij U te moeten berichtfn, dat het mij niet
mogelijk is aan het verzoek te voldoE:n, dat gij in het eerste
deQl van Uwen brief doet, daar Kapitein Spreckley,
Matabeleland niet verlaten kan.

Met betrekking tot Uw tweede verzoek doe ik U weten
dat ik bezig ben het origineele bewijsstuk, waarnaar gij
zoo ik meen refereert, naar Engeland over te zenden.

Ik ben, WeI Edele Heer,
Uw Dienstwillige,

(Geteekend) J. A~ STEVENS,
Ageerend 8eol'etaris.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



chi AANlIANGBEL.

Bulawayo, 28 Maart, 1896.
lIat&beleland.

Jlen Wei Edelen H6er 1.. A. STEVENS,
Kaapstad.

WEL ~DE:tB lbER.-Ik hen d.e eer de ontvangst te erken
nen van Uwen b~ief. Het spijt mij da~ hij weggeraakt is,
zoodat ik U den aatum niet geven kan In verband met de
inliohtingen die Gij van mtj verlangt. De telegrammen,
die ik van Dr. Hams heb ontvangen, waren als voIgt :
De datum is zoo onduidelijk dat ik hem niet lezen kan:-

Harris aan Bpreokley, Bulawayo. Begint : " Mr.
Rhodes wensoht dat'ik U zal beriohten, in geen geval de
RhodeEiia tlliterij te laten optrekken." Eindigt.

Het tw~ede telegram, dat naal' ik meen den volgenden
dag kwam, luidde in zoover ik mij herinneren kan als
vplgt: ~'De heer Rhodes kan de beriohten in de couranten,
dat gij btlzig ziji de Rhodesia ruiterij te laten optrekken, niet
geloovcn, en herhaalt de instruotien die hij gisteren
gezonden heeft." ~inaigt.

Het. spijt mij dat ik dit telegram Diet vinden kan, m~ar
dat ie, zoo na ik mij herinneren kan, de inhoud. Ik zal
aIles goed laten nazoeken, en als ik het telegram bij
mogelijkheid kan. vindeQ, zal ik afsoh.riften van beide
zEmdcD, geoertifioeerd door den Magistraat, Xapitein
Nioholson, of eenigen verantwoordelijken persoon dien Gij
verkiest. Wees zoo goed mij te laten weten, of daze
i:b.forUlatie is, wat gij noodjg hebt. Mijn antwoord bij
beide gelegenheden is geweest, dat er geen plan is geweest
van optrekken, maar dat wij gewillig waren om bijstand te
,even, indien die noodig zou zijn.

Uw Dienstwillige,. ..
(Geteekend) J. A. BPRECKLEY.
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Queen's Hotel, Zee Punt,
22 April 1896.

Ven Wei Edelen Heer J. AI STEVENS,
Ageerend Secretaris,

Britsch Zuid-.A.frikaansche Maatschappij,
Kaapstad.

WEL EDELE HEEB~-l. Den 4den Maart schreeftgij mij,
I~at gij geen spoor kondt vinden van eenige co~munjcatien
yan D~. Jameson geclurende de laatste week van 1895.
Den lOden Maart scbreef ik U, er U aan herinnerende dat
om de hierin vermelde redenen zoodanige commnnicatie
ongetwijfeld had plaats gevonden, en Uwe Maatschappij
verzoekendc mij te machtigen om van de Postkantoor
Authoriteiten inzage fe verlangen van eenige telegrammen
1iijdens de laatste week van 1895 door Dr. Jameson nan het
bntoor van Uwe Maatschappij te Kaapstad gezonden.

Den 12den Maart antwoorddAt gij dat er te Londen
aanvraag was gedaan om machtiging als door mij vereischt.
Na verloDp eener maand, <Jen liden April, zeidet gij mij
.dat het U niet gelukt was of per kabelgram of per brief
antwoord te verkrijgen van Uwe Maatschappij te Londen,
en dat gij dien dag opnieuw telegrafeeren zondt. Den
15den April verteldet gij mij opnieuw, dat gij geen
antwoord kondt krijgen op Uw kabelgram van den lIden,
en dat gij bun den 15den weer een kabelgram zoudt
:zenden.

Ik moet wezenlijk bij Uwe Maatschappij aandringen op
een afdoend antwoord op mijn verzoek, hetzij door het toe
te staan2 of, in geval zij niet willen dat ik de telegrammen
inzie, door het te weigeren.

lk zon echter wenschen aan te wijzen, dat d('ze tele
grammen naar mijn oordeel van het grootste gewicht zijn
in. het aanstaande verhoQ~ VRn Dr. Jameson en andereD) en
da~ he~ in het belang van. het recht hoogst wenscbelijk is dat
iOwe Maatschappij, tenzij zij gcwichtige redenen heeft om e~
:zich tegen te vel'zetten,' mij daze machtiging verleent,
daar de origineele telegrammen ~ Uw kantoor zijn weg
geraakt1 en dit dUB de eenige mauier is waarop daze
telegrammen kunnen worden ingezien. oJ

2. Den 4den Maart schreeft gij mij dat ~j naar Kapitein
:Spreckley geschreven hadt om' 'het ongineel der telegram-
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men (of wat hi.j zioh van den inhoud herinnerde), hem van
Pit~ani toegezonden, en h~m gelastende zijne troepen in
gereedheid te houden. Wees zoo goed mij zijn antwoord
te zeDden. En over hetzelfde punt hebt gij mij eenige
maanden geleden berioht gedaan, dat Viotor de naam was
van een Uwer telegrafisten te Pitsani, en dat hij naar
Engeland teruggegaan was. Ik bevind dat hij met naar
Engeland terug is gegaan, maar met de overige Koioniale
leden van Dr. Jameson's Macht per ROBli", Oaatle uit
Durban vervoerd is. Is hij opnieuw bij Uwe Maatsohappij
in dienst getreden, en kunt gij mij zeggen waar hij ziob
ophoudt. .

Uw Dienstwillige,

(Geteekend) JOHN .F. P. RAWI"INSON,
Advokaat.

De Britsoh Zuid-Afrikaansohe Maatsohappij,
Kaapstad, 26 April 1896.

Den WeI Edelen Heer J. F. P. RAWLINSON;
AdTokaat,

Queen's Hote], Zeepunt.

WEL EDELE HBER,-Ikheb deeerdeontvangstteerkennen
van Uwen brief van den 22sten dezer.

Met referte naar Uwe eerste vraag was ik onder den
indruk, dat ik U reeds mondeling beslissend geantwoord
'had, dat het met binnen de perken van mijn gezag ligt U
te maohtigen van de Post Kantoor Authoriteiten tele
grammen ter inspeotie te ontvangeu en ik heb de eer dit te
bevestigen.

Een afsohrift van den brief ontvangen van Kapitein
Spreokley in antwoord op de mededeeling die gij verIang
det, dat ik hem zou doen, is hierbij ingesioten.-

Met betrekking tot dell siotparagraaf van Uwen brief,
dien ik beantwc,ord, spijt het mij, dat gij mij verkeerd
verstaan hebt. Wat ik gezegd heb is, dat de naam van
den telegrafist te Pitsani nooit gerapporteerd is aan het

• Zie boven, Bulawayo, ~3 :M:aart 1896.
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Telegraaf Departement, maar dat er gezegd was, dat eeu
zekere Victor als zoodanig dienst deed.

Ik heb geen bericht dat Victor weer in dienst getreden
is bij de Maatschappij, evenmin als ik weet waar hij zich
ophoudt.

Ik ben, WeI Edele Heer,
Uw dienstwillige,

J. A. STEVENS,
Ageerend Secretaris.

Queen's Hotel,
Zeepunt,

29 April, 189ft

Den Wei Edelen Heer J. A. STEVENS,
Ageerend Seoretaris,

De Britsehe Zuid-Afrikaansche Maatsohappij.

WEL EDBLB liBER,-In antwoord op Uwen brief ge
dateerd 25 April (opgehouden in de verzending). Ik
stem geheel en al met U in, dat gij mij kennis gegeven
hebt, dat het niet binnen de perken van Uw gezag lag mij
de machtiging te verleenen waarom ik vroeg; maar ik
heb verstaan, dat het om die reden was, dat gij den 12den
Maart naar Uwe Maatsohappij te Londen seindet, en bij
drie volgende gelegenheden (zooals gij mij zeidet) om
inliohtingen op dit punt. Ik besluit dus nit Uwen brief,
dat Uwe Maatschappij, na de zaak meer dan zes weken
overwogen te hebben, absolllut weigert am of de oor
splonkelijke'telegrammen van Dr. Jameson haar gedurende
de laatste week van 1895 gezonden, op te geven, of om
mij hare volmaoht te geven tot het nazien van zulke
telegrammen als nu in het bezit zijn v~n het Post Kantoor
alhier.

Wat den tweeden paragraaf van Uwen brief aangaat,
was mijn verzoek (zie brief gedateerd 10 Maart) om het.
telegram door Dr. Jameson aan Kapitein Spreokley ge-,
zonden. ten gevolge waarvan hij de Hhodesia Ruiterij of
andere troepen in gereedheid zau houden. Het 8ohijnt,
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ilat gij aIleen aan Kapitein Spreokrey heht gesohreven
bptrefTende telegrammen aan bem gezonden door Uwen
f) r. Harris. Hebt gij eenige inlichtmg over heil telegra1lJ.
waamaar ik vroeg?

Ik ben, WeI Edele Heer,
lJw dienstwillige,

(Geteekend) JOHN F. P. R.A.WLINSON.

{) Mei, 1896.
Dell WeI Edelen. Heer J, F. P. RAWLINSON,

Advokaat,
Queen's Hotel, Zeepunt.

WEL EnELE HEER,-Ik heb de eer de ontvangst te el"ken
nen van Uwen brief van den 29&ten 1.1., en wat Uw eerste
punt betreft, heb ik niets toe te voegen aan mijn antwoord
van den 25sten April.

In antwoord op den tweeden paragraaf van Uwen brief,
sluit ik een afsohrift in van de communicatie, door mij
volgens Uw verzoek aan Kapitein Spreckley gezonden..,
Zijn antwoord is U toegezonden in mijnen brief van den
26sten April.

Ik ben, Wei ,Edele Heer,
Uw Dienstwillige,

(Geteekend) J. A. STEVENS,
Ageerend Becretaris.

De Britsch Zuid-Mrikaansche Maatschappij,
Kaapstad, 19 Mei 1896.

Den Postmeester-Generaal,
Xaapstad.

WEL EDELE HBEa,-Daar de Commissie, door het Im
periale Gouvemement aangesteld om getuigenis in te
winnen voor het aanstaande verboor van Dr. Jameson en
anderen in: Engeland, aanvraag heeft gedaan bij de Post
Xantoor Authorifeiten te Kaapstad om machtiging tot het
nazien van eenige telegrammeo door Dr. Jameson Han de
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Britsoh Zuid-Mrikaansohe Maatsohappij, Kaapstad, gezon-·
den tijdens de laatste week van 1895, heb ik de eer Ute'
doen weten, dat de M:aatsohappij geen bezwaar ziet in het
nazien der telegrammen in ~westie door de Commissie.

Ik heb de eer te zijn, Mijnheer, ,
Uw Dienstwillige Dienaar,

(GeteeJtend) J. A. STEVENS,
Ageerend Seoretaris.

9700. Algemeen Post Xantoor,
Kaapstad, Kaap de Goede Hoop,

20 Mei 1896.
Aan den Seoretans

der Britsoh Zuid-Afrikaansohe M:aatsohappij,
Kaapstad.

MIJNHEER,-De ontvangst van Uwen brief' van gisteren
erkennende, waarin gij mij meldt, dat de Britsoh Zuid
Mrikaansohe Maatsohappij er geen bezwaar inziet om de
Commissie aangesteld door het Imperiale Gouvernement
om getuigenis in te winnen voor het aanstatmde verhoor
van Dr. Jameson en anderen in Engeland, toe te staan
eenige telegrammen door Dr. Jameson gezonden aan de
Britsoh Zuid-Afrikaansohe Maatschappij, Kaapstad, gedu
rende de laatste week van 1895, te inspeoteeren, heh ik de
eer U te doen weten dat het Gouvemement met bij maohte
is dit Departemen1 toe te staan eenige telegrammen open
te leggen anders dan toegestaan door de wet, maar dit:
'Departement is gewillig onder de regulatien om de Haat
sohappij te voorzien van geoertifioeerde afsohriften van de
boodsohappen in kwestie, zooals zij aan de Maatsohappij
mjn afgeleverd door het Kaapstadsohe Telegraalkantoor'
na het betalen van de gewone kosten.

Ik. kan bier missohien piivoeg~n, dat daar Dr. JamesoD'
blijkbaar in :Pitsani was gedurende de week in kwestie,
het origineel van eenige bo~dsohap door hem verzonden ~
het bezit 'Van de Maatsohappij behoorde te zijn.

Ik heb de eer te zijn,
Mijnheer,

Uw Dieristwillige Dienaar,
(Geteekend) 8. Br FRENOH,

~oBtnneester-(Je~raalr
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J. A. STEVENS,
Ageerend Seoretaris.

TELEGRAl£ VORMEN 'VA.N P1TSA.NI.

Kaapstad, 20 Mei 1896.
Den Heer H. A. CLOETB,

Telegraaf Auditeurs Departement,
De Britsoh Zoid-Afribansohe Maatsohappij,

Kaapstad.

Daar de Commissie door het Imperiale Gouvemement
aangesteld om getuigenis in te winnen voor het aanstaande
verhoor van Dr. Jameson en anderen in Engeland, aanvraag
heeft gedaan bij de Post Kantoor Authoriteiten te Kaapstad
om maoht tot het nazien van eenige telegrammen, door Dr.
Jameson aan de Britsch Zuid-Afrikaansohe Maatsohappij,
Kaapstad. gezondt'n tijdens de laatste week van 1895,
scbreef ik aan den Postmeester.Generaal, hem meldende
dat de Maatsobappij geen bezwaar zag in het onderzoeken
van eenige telegrammen in kwestie door de Commissie.

Het antwoord van den Postmeester-GeneraaI is hieraan
geheoht,. en in den slotparagraaf zult gij men, dat hij
opmerkt, dat daar Dr. Jameson blijkbaar in Pitsani was
gedurende de week in kwestie, het origineel van eenige
boodsohap door hem gezonden in het bezit der :Maatsohappij
behoorde te mjn.
Wees zoo goed te rapporteeren.

(Geteekend)

De Britsoh Zuid-Afrikaansohe Maatsohappij,
Telegraaf Auditeurs Departement,

Kaapstad, 20 Hei,. 1896.
Aan den Ageerenden Secretarial

WEL EDELB H1mB,-Ik heb de eer te rapporteeren, dat
geen telegramvormen van welken aard ook door dit
Departement mjn ontvangen van Pitsani.

Ik kan hier bijvoegen, dat toen eT berioht ontvangen
werd, dat de telegraaflijn ten Noorden van Mafeking
gebroken was, ex onmiddellijk een lijnopziohter gezonden
ward om de plaats van de brenk te vinden en de font te
herstellen. Hij onderzooht de lijn en beyond te Pitsani,
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Ik ben, WeI Edele Heer,
Uw Dienstwillige Diensar,

(Geteekend) H. A. OLOETE,
Hoofdklerk.

dat het kantoor verlaten was. Geen documenten werden
gevonden zoover ik weet, en aangezien de naam van den
beambte, die daar als telegraftst dienst deed, mij nooit
gemeld is, is het onmogelijk geweest een rapport te
verkrijgen over de- wijze waarop de telegramvormen zijn
gebruikt.

[D ]

UITNOODIGINGS..BRIEF VAN BET HERVORMINGS OOMITE.

1V0.I.B./7.

GRAHAM BOWER, I.B.(Geteek"nd)
20 Januari, 1896.

Document benoodigd voor het verhoor der
Btaatsgevangenen te Pretoria.

Aan den Beoretaris der B. Z....\. Maatschappij.
Aanvrage is ontvangen van het Gouvemement der

Z. A. R. om het origineel van eenen brief gedateerd 20
Deoember 1895, va.n d& leiders van het Hervormings
Comit~ te Johannesburg aan Dr. Jameson, hem verzoekende
de Z. A. R. binnen te trekken. Dat dooument is benoodigd
voor het verhoor te Pretoria, en indien het in Uw bezit is,
behoort het aan den Hoogen Oommissans te worden
afgegeven.

.!.an den Imperialen Secretaria,
. Kaapstad.

Ik heb de eer de ontvangst te erkennen van Uwemissive
I. B. 7 van den 20sten dezer, Waarinaanvraagwordt gedaan
om het origineel van e~nen brief gedateerd 20 Deoember,
1890, van de leiders van het Hervormings Oomite te
;rohannesburg aan Dr. Jameson, hem ve:rzoekende de Zuid..
Afrikaansohe Republiek binnen te trekken.
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In antwoord hierop hob ik de eer te zeggen, dat ik
persoonlijk geen kennis draag van het oorspronkelijke
dooument, en ik wenach ook te melden, dat na onderzoek
blijkt, dat geen der ondergeschikte beambten van dit
kantoor iets weet van het bestaan ervan.

Ik zal echter een kabelgram naar Madeira zenden aan
den Secretaris der Maatschappij, die nu op weg naar'
Engeland is om inlichtin~ over deze zaak te vragen.

(Geteekend) J. A. STEVENS,
Ageerend Seoretans,

Der Britsch Zuid..Afrikaansohe Maatsohappij ..
Kaapstad, 21 Januari 1896.

Aan den Imperialen Seoretaris,
Kaapstad.

Met referte.naar mijDe Missive No. 10-14 van den 21sten
Januari, heb ik de eer hier een afsohrift bij te voegen van
een kabelgram, dat ik' ontvangen heb van den Zuid
Afrikaansohen Secretans der Maatsohappij in antwoord op
nBwaag door mii gedaan op dringend verzoek van Sir
Thomas Upington, naar inliohting Qver het origineel van
den brief van de leiders van het Hervormings Comit4·
te Johannesburg aan Dr. :rameson, hem verzoekend& de
Zuid-Afrikaansohe Repilbliek binnen: te trekken :-

"Meld Sir Thomas Upington dat Dr. Jameson bij
" zijne aankomst in Engeland gevraagd zal worden
" waarde brief is en of hij.kan afgegevenworden.'"

Kaapstad, J. A. STEVEN8,
14 Februari, 1896. Ageerend Seoretaris•.

13 Februari, 1896•.
Am den Edelen Heer

den Prooureur-Generaal,
Kaapstad.

EDELE &ER,-Handelend overeenkomstig het dringencl
verzoek dat gij &an mij gerioht hebt, zond ik een kabel
gram aan den Zuid-Afrikaansohen Seoretaris der Maat··
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sohappij, hem om inliohting vragende over het origineel van
eenen brief gedateerd den 20sten Deoember, 1895, van de
leiders van het Hervormings Comite te Johannesburg aan
Dr. Jameson, hem verzoekende de Zuid Afrikaansohe
Republiek binnen te trekken, en ik heb de eer een
afsohrift in te sluiten van het antwoord, dat ik juist over
dit onderwerp ontvangen heb:-

"Meld Sir Thomas Upington, dat Dr. Jameson bij
" zijne aankomst in Engeland gevraagd za.l worden
"waar de brief is en of hij kan afgegeven worden."

Ik heb de eer zijn,
Mijnheer,

Uw Dienstw. Dienaar,
J. A.. STEVENS,

Ageerend Seoretaris.

[EJ

HEr DOORSNIJDEN DER TEJJEGRAAFDRADEN TUSSCHEN
VRYBURG EN MAFEXING.

No. 3/96. Mueking,
2 Januari 1896.

Den Seoreta.:.-is
van het Wets Departement.

WilL EDELB HEER,-Ik heb de eer hiernevens ingesloten
te verzenden afsehrift van rapport gedateerd den lsten
'4ezer, van den Postmeester, Mafeking, in verband met het
doorsnijden der telegraa:fl.ijn tussohen Mafeking en Vry
burg. Ik sprak met den Postmeester op den morgen van
den 30sten, en drong et bij hem op aa.n om de Hjn zoo spoedig
mogelijk in orde te laten brengen om gemeensohap met
U te kunnen honden, en het doet mij genoegen te kunnen
rapporteeren, dat de heer Flowers uiterst vlug was; vaar
1 n.m. was de lijn weer in orde voor werk. Ik zond van
morgen om den heer Hnbert Shaw, hij weigert eenige in..
liohting te geven~ hij zegt, dat het weinige dat hij weet
'9leohts van hooren zeggen is, en hij weigert iets uit te
,laten.

A.. 6.&.-'96, JAMESON STROOPTOCHT. 1£
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Ik heb den Onder Inspeoteur Browne van de Kaapsche
Politie verzocht aIle mogelijke onderzoek in te stellen en te
rapporteeren of er eenig gatuigenis te verkrijgen is, dat
ecnig lioht on werpen op het doorsnijden der draden.

Ik. heh de eer te zijn, WeI Edele Heer,
Uw Dienstwillige Dienaar,

GEORGE J. BOYES,
C.C. & R.M.

P.S.-Nadat het bovenstaande geschreven was, heh ik
het ingesloten rapport van Onder Inspecteur :Browne, van
de Kaapsohe Politie, lntvangen..

G. J. B.

Mafeking,
2 Januari, 1896.

Den Resident Magistraat,
Mafeking.

WEL EnELE HEER,-Met referte naar het olnvallen van
telegraafpaal en het doorsnijden van den draad ongeveer
S mijlen ten zuiden van dit dorp op Zondag~ den 29sten 1.1.
heb ik de eer ,-oor Uwe inlichting te rapporteeren, dat de
Politie onderzoek heeft ingesteld, maar dat er tot nn toe
nog geen bewijs is verhegen, waardoor de daad aan iemflnd
zou kunnen worden toegeschreven, ofsohoon het een open
geheim is, dat het door twee officieren van de troepen der
B.Z.A. Maatschappij gedaan is: die op den avond van
denzelfden dag uit Mafeking naar de Transvaal optrokken..

Ik heb de eer te zijn, Mijnheer,
Uw Dienstw. Dienaar,

J. W. BROWNE, S.I.,
Kaapsche Politie, D. 2'.

Postkantoor,
. Mafeking, 1/1, 96.

MIJNHEEB,-Ik heb de eer U te melden dat Ganger
Desmond van het Spoorweg Onderhoud Departement om
7..30 v.m., 30/12/96, aan mij rapporteerde, dat de tele
graafdraden drie mijlen ten zuiden van Mafeking stuk.
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gesneden en de palen gebroken waren. Ik kreeg onmid ..
dellijk nieuw materiaal en ging met dpn gange~ en inboor.
lingen op een trolly om de verbinding te herstellen. Ik
beyond dat de twee draden mtt een· scherp werktuig waren
doorgesneden, en de isolators en dwarshouten stuk waren,.
dat ook de onderste buis van eenen paal verbrijzeid was
oogenschijnlijk met eenen hamer, en dat de draden van zes
palen verwijderd waren. Ik kreeg de overbinding hersteld
een weinig voor den middag, de. schade was blijkbaar door
een Europ~aan aangebracht, daar twee stukken van lederen
riemen en wat papier van een whisky bottel aan den voet
van een der'palen gevonden werden, de ganger rapporteerde·
ook, naar het hem voorkwam, ten politie paard goheel
opgetuigd te hebben zien rondloopen in de nabijheid van het
beschadigde deel der lijn. De kwestie van opzettelijke
vernieling der Hjn op bevel van de beambten der B. Z. A.
Maatschappij wordt vrij in het publiek besproken. De heer
Hubert Shaw, vroeger van de B. G. P., beweert in het bezit
te zijn van vertrouwbare inliohting aangaande de ver-·
breking. Ik heb ook gehoortl, dat' een zekere Yeatman en
McQueen d~ vernieling hebben uitgevoerd, e;D ik heb last
van den P. M. GeIi.eraaI, Kaapstad, om de zaak in zijn
geheel Ban U voor te leggen, en te verzoeken, dat gij
iedere poging in het werk zult stellen om de misdadigers.
op het spoor te komen. Ik zou dit bij mijne terugkomst
gescbreven hebben, maar ik was uitgeput door het klimmen
van palen, enz., en moest gisteren om 5 v.m. weer uit
trekken om dergelijke sohade in de nBbijheid van Pitsani
Pothlugu te herstellen, die gerapporteerd wordt op last der
Maatsohappij veroorzaakt te zijn. Om dit laatste te beves
tigen kan ik hierbij voegen, dat ik het kantoor der Maat
schappij te Pitsani Pothlug,u verlaten Yond en do t de
werktuigen weggenomen waren.

Ik heb, enz.,
(Geteekend) P. H.. FLOWERS,

Postmeester.
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[ F ]

KAPITEIN REANT'S SPECIALE TREIN EN VERRICHTINGBN.

KantoO'r van den Procureur-Generaal,
Kaapstad, 28 Januari, 1896.

Den WeI Edelen heer C. B. ELLlorf,
Algemeen Bestuurder,

Kaapsche Gouvel'nements Spoorwegen.

W AARDE ELLIOTT,-Op Zondag, den ~9sten December,
kwam er een speoiale trein te Mafeking aan. Er wordt
gezegd, dat Kapitein Heany er in was met een~ boodschap
in verband met Jameson's royal. Kunt gij mij IBten weten
vanwaar deze speoiale trein vertrok? door wien hij was
~ehuurd? wien hij vervoerde? en op welke uren hij te
Vryburg en MBfeking aankwam?

Uw Dienstwillige,
(Geteekend) JORN J. GRAHAM.

Kaapsche Gouvernp.ments Spoorwegen,
Algemeen Bestuurder,

Kaapstad, 13 Februari, 1896.

Den WeI Edelen Heer JOHN GRAHAM,
Seoretaris van het Wets Departement,

. Kaapstad.
No. G./18606/270.

WAARDE GRAHA..M,-In antwoord op navraag vervat in
Uwen brief van den 28sten 1.1. betreffende het loopen van
een specialen trein naar Mafeking, is het mij aangenaam
de volgende antwoorden op Uwe vragell te doen in volg
orde :-

1. De speciale trem vertrok van Kimberley en liep tot
Vryburg.

2. Mij is door den Hoold Bestuurder van de Traftek
berioht, dat de speciale trein gehuurd was door'de Britsch
Zuid-Afrikaansohe MBatsohappij, en dat Maatschappij de
kosten ervan betaald heeft.

3. De speoiale trein heeft Hajoor Heany vervoerd.
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4. De speciale trein verliet Kimberley om 4 n.m. van
den 28sten December, en kwam deuzelfden dag om.
8.4 n.m. te Vryburg aan.

Op verzoek van den Commissaris geel .ik de volgende
verdere bijzonderheden in verband met het loopen van den
trein, ofschoon die in Uwen brief niet gevraagd zijn.

Het eerste aanzoek om het loopen van den specitllen
trein, die uit ~~nen wagen bestaan moest, stipnleerde dat
hij Kimberley verlaten zou omstreeks 12 unr op den
middag van den 28sten December, en of naar Mafeking of
naar Vryburg zou loopen, om daar den gewonen trein in to
halen.

Majoor Heany kwam om 12·56 n.m. te Kimberley aan.
met den trAin van Johannesburg (die laat was). De
speciale trein was oorspronkelijk besteld om Kimberley om
S n.m. te verlaten, maar werd juist ~~n unr opgehouden,
omdat de spoorhekken open moesten zijn. De gewone
trein werd te Vryburg 100 minuten opgehouden, en verliet
genoemde plaats om 8·15 n.m., 11 minllten na aankomst
van den specialen trein, die Majoor Heany daarheen ver
voerde.

De Uwe,
(Geteekend) C. B. ELLIOTT,

Algemeen Bestuurder.

Queen's Hotel, Zee Punt,
22 Februari, 1896.

Den WeI Edelen Heel' J. GRAHAM,
Seoretaris Weta Departement,

Kantoor v. d. Advokaat-Generaal,
Kaapstad. .

WEL :EDELE HEIR,-Ik dank U voor Uwen brief van d~n
21sten, met zoo spoedig ingesloten b~f van het' Spoorweg
Departement (dien ik hiernevens na afschrift terugzend)
betl·effende den apecialen trein, die Majoor Heany vervoerd
heeft.

Gij zoudt mij verplichten, als gij mij namen en bewijzen
van getuigen zoudt willen zenden (a) om het huren
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'van den trein door de Britsoh Z. Afrikaansohe Maat
schappij te bewijzen. Ais de order in geschrift was zou
ik dien gaarne zien. Indien mondeling, wees dan zoo goed
1e constateeren door wien, en aan wien, en wanneer die
.gegeven is, en of er eenige reden gegeven werd voor het
versllderen van den tijd, waarop de trein klaar moest zijn,
'Van 12 tot 3, en wanneer die verandering gemaakt is. (b)
Hoe en wanneer er voor zulk eenen trein beLaling
·gedaan is door de Britsoh Z. Afrikaansche Maatsohappij.
Indien met een cheque, op welke bank, enz. (c) Er zou

·een beambte van Kimberley Statie noodig zijn, om Majoor
Heany's aankomst te Kimberley v66r 1, en zijn daarop
volgend vertrek met den specialen trein om 4 te bewijzen.
Wat deed Ma.j()or Heany, en wien zag hij in de drie uten,
-die hij te Kimberley was. Wees zoo goed nauwkeurige
iniiohtingen omtrent dit punt in te winnen.

(Geteekend) JOHN r. P. RAWLINBON,
Advokaat.

Kantoor v/d Advokaat-Generaal,
Kaapstad, 2 Maart, 1896.

Den Algemeenen Bestuurder van Spoorwegen,
Kaapstad.

No. 2/291..
WEL EDELE HEER,-Mij is door den Advokaat·Gen~raal

-opgedragen, hiernevens ter informatie van den Edelen Com
missaris van Publieke Werken over te leggen, uittreksels
uit eenen brief ontvangen van den heer ,rohn F. P. Rawlin
SOD, Advokaat, betreffende het huren van een speoialen
trein voor Majoor Hea~y, alsook het verzenden van wapenen
'naar Mafeking.

De heer Rawlinson is om de noodige informatie verwezen
naar den COlIJ.missaris.

Ik. beb de eer te zijn,
Uw Dienstw. Dienaar,

(Get~pkenc1) JOHN ,T. GRAHAM,
Secrei~ris v/h Wets J.)~parteIhent.
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Kantoor van den Advokaat-Generaal,
Kaapstad, 29 Febrnari, 1.896.

Den WeI Edelen Heer M. B. ROBINSON,
Commissaris van Politie,

Kimberley.

WEL EDELB HEER,-Hiemevens een uittreksel over
leggende van eenen brief ontvangen van den heer John F.
P. Rawlinson, Advokaat, betreffende de verrichtingen val).
Majoor Heany tijdens zijn oponthoud te Kimberley van
12'56 n.m. tot 4 n.m. van den 28sten December 1.1. vd6r
-zijn vertrek naar Mafeking per specialen trein op Iaatstge
noemd uur van dien dag, is mij" opgedragen U te verzoeken
~oo goed ta willen zijn, volledige inlichtingen omtrent de
.zaak in te winnen en mij den uitslag te berichten.

Ik heb, enz.,

(Geteekend) JOHN J. GRAHAM,
Secretaris Weta Dept..

Kantoor v/d Commissans van Politie,
Diat. No. 2, Kimberley,

" Maart, 1896.

MaJoor Hea~l/ 8 ve.rricktingen.

Den Secretaris v/h
Wets Departement,

Kaapstad.

WEt ED'ELE HEER,-Betreffende Uwen brief No. 2/289,
gedateerd den 29sten 1.1., over bovenstaand onderwerp, heb
ik de eer hiemevens bet rappport.op te zend~n van den
.speurder Sub-Inspecteur Lorimer, dat de verlangde in
lormatie verstrekt.

Ik hel>, e:nz.,
(Geteekend) :M:A.CLEOD B. ROBINSON

Commissaris.
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Politie Speurders Kantoor,
Kimberley, 3 Maart, 1896.

Be confidlmtieel onderzoek naar MaJoor Dean,"
vernckfl';ngen in Kimberleu.

Den Commissalis van Po~itie,
Kimberley.

WELEDELE HEER,-Ik heb de eervoorUweinformatiete
rapporteeren, dat Majoor Heany omstreeks 1~·56 n.m. van
den 28sten December, 1895, te Kimberley aangekomen is..

Hij verliet Kimberley omstreeks 4 n.m. van denzelfden
Jag; hij verliet de Kimberley Spoorweg Statie omstreeks
1.30 n.m. en ging naar het Centraal Hotel waar hij
" luncheon" gebruikte. De hotelhouder sprak met hem
over het bespreken van eene ~amer. Hij zeids dat hij
geene kamer noodig had, daar hij met een specialen trein
vertrok. Majoor Heany zeide met waar bij naar toe ging ;
hij bleef omtrent een uur in het hotel; hij zat alleen aan
tafel. Volgens den heer Bissett, Superintendent van
Spoorwegen, vind ik hem aan de SpoorwE\g Statie terug
omtrent 2·30 n.m., waar hij aIleen bleef tot vertrek van
den trein om 4 n.m. Ik vind hem dus gedurende zijn
oponthoud van drie uren te Kimberley in gezelschap van
beambten van den Kaapschen Gouvemements Spoorweg,
of misschien moest· ik zeggen, onder hunne oogen,
~durende twee ureD, en het andere uur onder het oog van
den heer Finlayson in het Centraal Hotel.

Ik heb, enz.,

(Geteekend) S. LORIMER,
Speurder, Sub-Inspt..

-.,~----
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[GJ

RET THOMAS BIVIER BpOORWEG ONGELUK.
Kaapstad, 9 JuDi, 1896•.

No. G. /18378/398.
Den 8eoretaris,

Jameson Inval Seleot Comite,
Parlementshuis.

WEL EDELE HEER,- Met betrekking tot het verlangen..
uitgedrukt door het Comite, dat ik traohten zou inlicht
ingen in te winnen betreffende wat gezegd werd ontdekt
te zijn geworden bij gelegenheid van het ongeval nabij
Thomas Bivier op dell 6den December, 1895, heb ik de ear
usohrift in te sluitan van het telegram, dat ik mond naar'
den Bestuurder der Tra:6.ek van het Oostelijk systeem
onmiddellijk na het verlaten der Comite Zaal, tezamen met
de oorspronkelijke antwoorden, die ik van den heer J. O.
Paterson ontvangen heb.

Ik heb de eer te zijn, WeI Edele Heer,
. Uw Dienstw. Dienaar,

T. R. PRICE,
Ageerend Algemeen Bestuurder.

N~.-.A.angezien~er geene feiten met bet.rekkinJ tot het onderwerp van bet
Onderzoek van. het Oomite &aU bet licht kwameu, wOrden de bijzonderheden Diet;
ppublioeerd.

[H ]

VERVOER VAN KRIJGS-:M:.A.TERIAAL OP KAAPBCHE
GOUVERNEMENTS SPOORWEGEN.

Kaapstad, 9 Juni, 1896.
No. G: /18,378/399.
Den Beoretaris,

Jameson Inval Comite,
Parlement8huis.

WELEDELE HEER, -Met betl'ekkfug tot Uw verzoek om
een afschrift te .krijgen van' den staat re vervoer van
Kanonnen, moet ik na gedaan onderzoek oonstateeren, dat
eenige der opgemaakte staten, naar mij berioht is, teo
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Kimberley bij het Wets Departement zijn, en dat de eenige
·staat alhier die is, .welke voor Port Elizabeth is opgemaakt,
en welken ik hiernevens insluit. Hij geeft geene inlichting
aangaande wie de vracht op het verzonden geschut betaald
heeft. .
, Er zullen maatregelen genomen worden om de andere

staten te krijgen, die U zoo spoedig mogelijk gezonden
zullen worden, zoodra de hiernevensgaande staat terugge
~zonden wordt~ zal ik sohikkingen maken om da.arop aan te
toonen, door wien de spoorwegvracht betaald is.

Ik heh de eer te zijn, WelEdele Heer,
Uw Dienstw. Dien.,

, T. R"l PRICE,
Ageerend Algemeen Bestuurder.

NOOT.-.A.ang8zien .de- bijzonderheden bef'lchouwd werden onnoodig te mjn,
worden zij metgepubli.ceerd.

[IJ

Den Voorzitter;
Jameson Inval Select Comite.

W ELEDELE HEER,-Ik heb de eer hiernevens in te sluiten
.copiecn van zekere communicaties die gepasseerd zijn
-tusschen Zijn Excellentie den Gouverneur en de Ministers
;.aangaande het onderwerp van den jongsten inval dar Zuid·
..Afrik aansche Republiek.

Ik heb de eer te zijn, WelEdele Heer,
Uw Dienstwt Dien.,

J. t/ORV< ):\~ bPUl<iO...

::IVOTULEN TUSSCHEN ·BET MINI8TERIE EN ZIJNE EXOELLENTIB
DEN GOUV.ERNEUR.

Thesaurie,
Kallpstad,
11 Juni, 1896.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



AANHANGSEL. cb.xt

Kantoor van den Eersten Minister,
Kaapstad, 14 Januari, 1896.

:No. 1/7.

MINUTE.

De Ministel's hebben de eer de ontvang9t te erkennen
van de Minute van Zijne Excellentie den Gouverneur en
Hoogen Commissaris van den l1den dezer,. eene vertaling
()verleggende van een telegra.m van het Gouvemement der
Zuid-Afrikaansche Republiek, vragende waarom hee
Kabinet dat Gouvemement niet zonder rerwijl ken nis
gegeven heeft van den inval door Dr. Jameson, berioht
waarvan gezegd wordt den toenmaligen Eersten M:inistflr
bereikt te hebben in den middag van den 29 sten 1.1. In
antwoord verzoeken de Ministers, dat Zijne Excellentie den
President der Zuid-Afrikaansche Republiek zal laton
weten, dat het ~, Kabinet" waarnaar gerefereerd wordt in
de oommunicatie van den Staats Seoretaris opgehoud)n
heeft te bestaan, zoodp,t het tegenwoordige M:lnisterie, uls
een geheel genomen, niet in staat is Zijne Excellentie te
adviseer('n aangaande het onderwerp onder behandeling,
maar Sir Gordon Sprigg, de tegenwoordige Eerste Minister,
en de heer Faure, de tegenwoordige Secretaris van Land..
bouw, waren leden van de Administratie aan wier hoofd de
heer Rhodes sto.nd, en zij zijn in staat te zeggen, dat de
reden, waarom het vorige Kabinet het Gouvernement der
Zuid..AfrikaaDsche Bepubliek niet gewaarsohuwd heeft
aangaande Dr. Jameson's voorgenomen inval is, dat zij er
ten eenenmale onbewust van waren,. dat de hee~ Rhodes
zijne collega's dienaangaande niets mededeelde, en dat de
eerste wetenschap, die zij van de zaak hadden, hun gebracht
werd door het berioht in de publieke couranten op den
morgen van den Slsten December· 1.1. dat eene groote
macht, behoorende aan de Gecharterde Maatschappij, aan
·gevoerd door Dr. Jameson, in de Zuid-Afrikaansche
Republiek ingevallen was, een bericht waaraan zij geen
geloof konden heohten, totdat het bevestigd werd door
verdere getuigenis, die geen twijf("l bij hen overliet, dat
het betreurAnswaardige voorval werkelijk plaats gehad had.

(Geteekeud) J. GORDll~ SPRIGG.
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Kantoor v. d. Eersten Millister,.
Kaapstad, 16 Januari, l~iJc3.

No. 1/9.
MINUTE.

De Ministers hebben de eer hiernevens ter informatie van
Zijne Excellentie den Gouverneur en Hoogen Commissari&
de bijgaande petitie over te leggen,. geteekend door 2,400.
inwoners van Kimberley, dringend voorstellende, dat Zijne
Excellentie in onderhandeling trede voor de vrijstelling van
Dr. Jameson en zijne mannen, met volle krijgseer, aJ.s.
zijnde van meer belang dan eenige andere voorwaarde, die
het Gouvernement der Zuid-A.frikaansche Republiek
gevl'aagd wordt te schenken.

(Geteekend) J. GORDON SPRIGG.

Kantoor v. d. Eerstea Minister,
Kaapstad, 17 Januari, 1896.

No. 1/11.
MINUTE.

Met betrekking tot de beweringen, die gedaan zijn
'betreffende den niet geauthoriseerden invoer door deze
Kolonie heen van wapenen en ammunitie in het Grond
gebied der Zuid-.A.frikaansohe Bepubliek, zijn de Ministers
ten zeerste bereid het volste onderzoek naar de zaak in te
stellE'JI, zoodat het bestuur dezer Kolonie onthevpn moge
worden van de geringste verdenking van medeplichtig
heid ten aanzien van eenige mogelijke handeling vau
een onwettig of vijandelijk karakter van den kant van
eenig~n persoon woonachtig in de Kolonie.

Met het oog hierop hebben de Ministers de eer te ver
zoeken, dat Zijne Excellentie de Gouverneur Zijn Hoog
edele den President de Zuid-.A.frikaansohe Republiek vrage,
zoo goed te willen zijn eenige inlormatie te versoha1fen, die
het raadzaam geaoht moge worden te geven betreffende
den invoer van wapenen en ammunitie in de Republiek
zonder wettige autoriteit gedurende de laatste twee jaren.

l)e Ministers zouden willen voorstellen, dat de informatie
confidentieel door den Staats Prooureur saD den Procureur-
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Generaal van deze Kolonie medegedeeld worde met het oog
op de gerechtelijke vervolging van eenige schuldige per
sonen binnen de Kolonie met de :uiterste gestrengheid der
wet.

De Ministers zouden verder willen aangeven, dat de
namen van makers van de geweren en eenige onderscheid
ende nummers of merken, die tot herkenning zouden
kunnen leiden, zeer nuttig zouden zijn bij het 8cherpe
onderzoek, dat hier dadelijk ingesteld zal worden.

In"formatie aangaande den invoer van Maxim kanonnen
of deelen ervan IOU ook van groote waarde zijn.

(Geteekend) J. GORDON SPRIGG.

Kantoor v. d. Eersten Minister,
Kaapstad, 18 Januar~ 1896.

No. 1/12.
MINUTE.

De Ministers hebben de eer een uittrekselop te zenden
van een telegram ontvangen van Zijn Edel Achtbaren, den
:Burgemeester. van Port Elizabeth, die het gevoelen uitdrukt
van de inwoners dier stad omtrent de actie genomen door
Harer Majesteits Gouvernement in de Zuid-Afrikaansohe
Republiek. en verzoekt dat de strekking ervan overgeseind
moge worden aan Zijn Edele, den Staats Secretaris voor de
Kolonien.

(Geteekend) J. GORDON BERIGG.

UITFREXSBL.]

Telegram.
Aan den Edelen Heer,

Den Kolonialen Seoretaris,
Kaapstad.

'Van den Burgemeester,
Port Elizabeth,

17 Januari, 1896.

De Burgemeester, in naam. van de inwoners van Port
Elizabeth, wensoht den Edelen Heer Chamberlain, Seore
taris voor de Kolonien, geluk met de flinke en verloenende
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honding, die hij aangenomen heeft met betrekking tot de-
oppermacht van Groot Britannie in Zuid-Afrika, die hir
h~sloten heeft te handhaveu in het belang van menschen
van aIle nationaliteiten.

Kantoor 'v. d. EElrsten Minister,
Kaapstad, 21 Januari, 1896.

No. 1/13.
MINUTE.

Terwijl de Ministers zich tot Zijne Excellentie den
Gouverneur wenden over het onderwerp, waarnaar in deze
Minute gerefereerd wordt, wenschen zij Zijne Excelllentie
te verzekeren, dat zij niet de minste bedneling hebben om
eenigermate de perken van het gezag van den Hoogen
Commissaris te overschrijden, en het is aIleen ten gevolge
van den hoogst ernstigen staat van zaken, die zoowel in
deze Kolonie als in de rest van Zuid-.Afrika heerscht,
als een gevolg van de jongste gebeul-tenis~en in de Zuid,.
Afrikaansche Republiek, dat zij het wagen het volgende
voorstel te doen~-

De Ministers zijn van oordeel, dat et een groote stap
gedaan zou worden ten gunste van het herstel vetn samen
werking tusschen de Kolonie en de omringende Repu
blieken, en ten gunste van de beslissing van helangrijke
zaken betreffenci.e de verhouding van Groot Britannia en
de Zuid-Afrikaansche Republiek, indien er eene samen
komst bepaald kon worden tusschen Zijn Edele den Staats
Secretaris voor de Kolonian, en Zijn Hoogedele, den
President der Zuid-Afrikaansche Republiek.

De Ministers .zouden daarom willen voorstellen, dat
Zijne Excellentie dit voorstel mededeele aan den Heer
Chamberlain, en adviseere, dat hij den President der Zuid
Afrikaansche Republiek uitnoodige om, vergezeld van den
Hoofdreohter van dien Staat, Engeland te bezoeken met
het aangegeven doel, daar de M.inisters in het bezit zijn.
van informatie, die hen ertoe leidt te gelooven, dat zulk...
eene uitnroodiging bereidwillig aangenomen zal wOJiden.

(Geteekend) J. GORDON SPRIGG.
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Kantoor v. d~ Eersten Minister,
Kaapstad, 30 J anuari, 1896.

No.lj19A..
MINUTE.

In antwoord op het kabelgrsm van Zijn Edele, don.
Staats Secretaris voor de Kolonien, o..,ergelegd onder
oouvert van Minute 2 van Zijne Excellentie, den Gou
verneur van den 17den dezer, hebl·en de Ministers de eer
te oonstateeren, dat de Commissaris van Politie te Kim
berley rapporteert, dat geene leden der Kaapsche Politie
macht, District No. II, deel genomen hebben aan Dr•.
Jameson's inval in de Zuid-Afrikaansche Republiek.

(Geteekendj J. GORDON SPRIGG.

[ J ]

VERVOER VAN KRIJGSMA.TERIAAL OP DE KilPSCHE GOUVERNE

:MENTS SPOORWEGEN.

Kaapstad, 10 Juni, 1896.
No. G. 18378/424..

Den Secretaris
Jameson Inval Comite,

Parlementshuis.
WELEDELE HEER,-In aanvulling vanmijnenbrief No. G.

18878/399, van gisteren, heb ik nu de eer den volgenden
staat ten gebruike van het Comite over te leggen, n.l.:

1. Staat van vuurwapenen en ammunitie gezonden van
KaaptJtad naar Kimberley, Vryburg en Mafeking gedurende
November en December 1895. .

2. Staat van vuurwapenen en ammunitie gezonden van
Kaapstad en Mafeking naar Kimberley, gedurende
October en November 1895.

S. Staat van vuurwapenen en ammunitie gezonden van
Kimberley naar Mafeking gedurende de maanden Novem
bel' en December 1895.

'Wat staat No. 2 aangaat wensch ik te zeggen, dat ik
bezig ben navraag te doen naar het gewicht van de daarin
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-vermelde consignaties van Mafeking naar Kimberley
vel"zonden, en ook wie de vracht der consignaties betaald
heeft, en dat ik U de informatie geven zal, wanneer ik. die
gekregen hebe

Ik heb de eer te mjn, mijnheer,
Uw dienstw. dienaar,

T. R. PRICE,
Ageerend Algemeen Bestuurder.
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Vryburg en

Datum. Station van. Station DU.r. Afzender. Geadresseerde. :Bijzonderheden van verzeuc1ing.

16.11.96 Kaapstlad. Kimberley Divine Gates & Oomp. 8kirving & Davidson. 1 kist Patronen.
19.11.96 "

Mafeking
" " ... F. D1ll'8Jlt. .... 1 " Geweren.

19.11.96 n "
Rutherfool'd. .... P. Stewart. ... 11 moon Patronen.

19.11.96
" "

Bates & Oomp. .- .. " I .... 1 kist S. "20.11.96 " 0' "
,. .O' I.

"
. .... 6 kisten S. Patronen.

20.11.96 " "
Ro.therfoord. o.

"
8

" Maxim Kanonnen.
21.11.96 " "

McKenzie. " I. Musl!On Brothers .... 1 kist Kanonnen.
21.11.95 " n Rutherfoord ., ., P. Stewart. ... 2 kisten Maxim Kanonnen.
6.11.96 " Vryburr. Rawbone I· •• Percy Hethen. ... 1 kist Patronen.
6.11.96 n Kimb~ey· Wapenmagazijn Oom.missarisvanPolitie 20 kisOOn .A.mmunitie.

Meester ..
27.11.95 " Mafeking Rutherfoord .. I. P. Stewart. .. " 8 kisten Patronen en 1 kist Kanonnen.
4.12.96 " "

Rawbone Isaacs. I ••• 2 kisten S. Patronen.
17.12.95 ". Kimberley Kolonial Verdedi-. Wapenmagazijnen.

1
40 " S.

"gings Dpt•...•

t
;gNo. 1 OPGAVE van Wapenen en .A.mmunitie van Kaapstad gezond()tn naar Kimberley,

. Mafeking gedurende de maanden November en Deoember, 1895.

Q-"H
<J,...,..
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No. 2.-0PGA.VE van Wapenen en Ammunitie van Kaapstad en Mafeking gezonden naar Kimberley
gedurende de maanden October en November, 1895.

Datum. Station Yan. Station na&r. Afzender. Geadresseerde. Bijzonderheden van Verzenc1ing.

•9.10.96 KaapBtad .. Kimberley Rutherfoord Brothers" Gardner Williams .••. 42 kisten Geweren.
9.10.9tS " "

Bate &; Company .... " .... 96 " Veiligheids Patronen.
10.10.96 " "

Rutherfoord .... " .. I' 20 " Velligheids Patronen ,en 39 kisten
Geweren..

17.10.96 " " "
.... " I' ., 80 kisten VeUigheids Patronen en 11 kisten

Geweren•.
10 kistit'n Revolvers, 2 kisten Koppels, 1 kist

11.10.90
Bajonetten.

" " " .... " .... 146ldsten Patronen.
17.10.96 n " " .... " ·... 26 " Geweren, 4 kisten Revolvers, 6

Jdsten Koppel!, en 3 maten Baja-
netten.

18.10.95 " " " .... " .... 167 kisten Veiligheida Patrollen.
17.10.96 " " " ·... " .... 46

" " "
en 6 kisten

19.10.96
Bajonetten.

" " " .. .. J' ·... 3'1 Jdsten Geweren.
19.10.90

" " " ·... "
..... o 12" " 6 kisten Koppe!s, en 20

kistEan Bajonett.en.
19.10.96 " " " .... " .... 66 kisten Veiligheids Patronen.
31.16.96

" " " ·... " ·... 270 " " "27.11.96 :Ma.feking. ~ " Stewart ·... ,., .... 40 " " "2'1.11.96
" " " ....

" ·... 80
" " "28.11.96

" " "
....

" ·.-". DO " " " 8 )dsten

28.11.90
Maxims en 2 kiaten Appa.ra.at.

" " ~, .... ,. .... 0 " Veiligheidl! Patronen.
- -- - - - - - - -- .-
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Ii"O. 3.-0PGA.VB Van Wapenen en Ammunitie Van Xaapstad en :Mafekiug gezonden naar Kimberley
gedurende de maanden October en November, 1895.

15.11.95 Kimberley Mafeking.. Politie

Datum. Station van. Station naar.

Patronen en 10 mtAn Geweren.
Patronen en 3 kisten Koppels.
Koppels. .

Bijzonderheden van VerHDding.

3 kisten ~bijnen en4: kisten Ammunitie.

100 "
100 "

2 "" ...
" .....

Dienstdoande Politie
beaDlbte •••.

Britsoh Zuid - Afri-
kaansohe Maat..
scbappij ..•.

Afzender.

"
"

Williams

"
"

"

"
"

3.12.96

6.12.96
19.12.96
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Aan Trafiek,
Kaapstad.

[K]

Kaapstad, 10 Juni, Ib96.
Den Beoretaris,

Jameson Tnval Select Comite,
Parlementshuis.

G.18878/443.
WELEDELB HBER,-Met relerte naar mijn getuigenis van

4en 8sten dezer, heb ik nu de eer in te sluiten ter inlor..
matie van het Comite afschriften van dne telegrammen,
die ik van Viljoens Drift afgezonden heb, twee waarvan
A. B. door miJ aan de Transvaal beambten voorgelezen wer..
den alvorens zij werden verzonden, die verldaarden dat zij
inhielden wat in het geval noodig was. Met betrekking
tot telegram O. stemden de Transvaal beambten ook daarin
overeen, dat met het oog op het onbepaalde karakter der
zoogenaamde informatie, die inkwam, er geene aotie
genomen kon worden .door de beambten der Kaapsche
Administratie.

Ik heb de eer te zijn, WelEdele Heer,
Uw Dient5tw. Dienaar,

T. R. PRICE,
Ageerend Algemeen Bestuurder.

A

Van Trafiek,
Viljoen's Drift.

13/1/96~
Op of omtrent 11 December consigneerden R. M.

Ross .& Co. van Kaapstad naar Johannesburg brandkast
VOOl Bonanza Mijn, geklaard door Howard Farrar, wegende
1,800Ibs. Deze brandkast is door het Gouvernement te
Kazeme Statie aangehouden, en toen zij geopend werd,
beyond men, dat zij gevuld was met revolvers en patronen.
Stel een volledig onderzoek in en schrijf bijzonderheden
met insluiting van facture en geleibrief, zoodat ik die
onderweg ontvang.
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Aan Traftek,
Brand:fort.

14/1/96.
Van

Algemeen Bestuurder van
Bpoorwegen.

Van Trafi~k,
Kaar1..tad.

15/1/96.
Ik dcoe (nderzoek 're ·brandkast. Spoorwegen hebben er

gisteren van gehoord en vragen ook om inlichtingen om
hem in staat te stallen het Gouvernement te consulteeren.

B
13/1/96.
Van Tra:6.ek, Aan Btationschef,

Viljoens Drift. De Aar.

Dringend. Vijf wagens beschreven aIs coke De Aar
naar Elandsfontein, gezonden van uwe statie omtrent 20
December. Zend mij naar Bloemfontein, om daar op mijne
aankomst te wachten, afsohrift van facture, afschrift van
geleibrief en volle informatie door wien de goederen geladen
zijn, wie de klerk was die de goederen moest afteekenen, en
Wle het gedaan heeft met zijne geschreven verklaring en
eenige andere verkrijgbare in:formatie. Er wordt beweerd
dat er in de wagens vuurwanenen onder de coke geladen
waren.

o

Aan
Price

Tra:6.ek,
Johannesburg.

"Zasm" telegrafeert dat eenige onzer beambten, die met
den dagelijkschen passagiers trein reizen, betrapt zijn,
terwijl zij vuurwapeneu en ammunitie binnensmokkelden,
en dot geen guard of conducteur van den Kaapschen
Gouvernements Spoorweg ten noorden van Vereeniging
op bunne treinen dienst zal mogen doen, behalve de con
ducteur en bet gewapend geleide voor het vervoer van
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goud lip wekelijkschemail treinen, op voorwaarde dat zii
hunnne aandacht tot dit vervoer bepalen. Doe onderzoek
naar de zaak, en indien er onder onze beambten mjn, die
vuurwapenen of ammunltie binnen gesmokkeld hebben,
dan behooren zij uit den dienst ontslagen te worden. Ik
veronderstel dat "Zasm" niet doelt op degenen, wien het
veroorloofd was revolvers voor hunne persoonlijke
veiligheid bij zich te dragen.

Van Aan
Tranek. Bpoorwegen,

14/1/96. Kaapstad.

Uw telegram.-Jameson, Faure en ik hebben gisteren
(\nderzoek gedaan te Vereeniging terstond nadat de
zaak terloops genoemd was, maar" wij bevonden dat
niets specifieks geconstateerd kon worden wat aan
gaat datums, namen van oonducteurs, of omstandig
heden, die aangenomen konden wordf'n aIs doelende
op onze mannen. Ik zeide dat, als er iets bewezen kon
worden, zulk een man niet allE'f'n ontslagen zou worden,
mast dat wij bereid zouden zijn hem ter ~rechtelijke
vervolging aan hen over te leveren. In een geva] alleen
was het revolver van den conducteur algenomen, die het
voor njne eigene persoonlijke beschermi}lg bij zich had.
Er was overeengekomen, naar ik verstond, dat het met
noodig W8s iets meer ta doen. Als er nu eenige verander
ing verlangd wordt, beschouw ik dat het de Flicht van de
Kaap is om dat to eischen, geene verandering behoort
gemaakt tE) worden, tot dot er verder formeel onderzoek
ingesteld wordt, waarbij het Transvaalsche Douanen
kantoor ook behoorde vertegenwoordigd te zijn p.n de
Kaapsche Agent ten onzen behoeve te~enwoordig zou
kunnen zijn.

(Getep.kE'nd) T. R. PRICE.
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[ L ]
Kaapstad, 12 J ani, 1896.

[ M: ]
Kaapstad, 12 Juni, 1896.

Den Secretaris .
Jameson Inval Select Comite,

Parlementshuis.
No. G. 18378/494.

WELEDELE .HEER,-In "er\7olg van mijnen briet van
gisteren wensoh ik aan te voeren, dat mij door het Departe
ment van den Procureur-Generaal bericht is dat de staten
van wapenen en ammunitie, waarnaar ik in mijn getuigenis
verwees, verstrekt waren door den heer BIsset, Goederen
Superintendent te Kimberley, bij het voorloopig onder
zoek in zake de Koningin v. Gardner WilJiams. Ik versta dat
Zijn Edele, de Procureur-Generaal getelegrafeerd heeft om
te weten te komen, wat er van de staten geworden is, en
of ze teruggegeven zijn aan den beer Hisset, nadat hij het
boek verscbafte, waaruit de staten opgema~kt waren.

lk heb de eer te zijn, WelEdele Heer,
Uw Dienstw. Dienaar,

T. R. PRICE,
Ageerend Algemeen Bsstuurder.

Den Secretaris
Jameson lnval Comite,

Parlementshuis.
No. G. 18378/495.

WELEnELB HEER,-In vervolg op mijnen brief No. G.
18378/424, van a6n lOden dezer, heh ik de eer U mede te
deelen, dat het gewicht van de consignaties, van Mafeking
naar Kimberley gezonden, is als voIgt:-

80 kiaten patronen ... 11,2001ba.
40" " 5,606 Ibs.
6" " 700 Ibs.
8 " van Maxim Kanonnen

en 2 Kisten toebehooren 2,0261ha.
De 'Vlacht werd betaald door den heer Gardner Williams.

lk heb de eer te zijn, WeIEdele Heer,
T. R. PRICE,

Age()rend Algpmeen Bestuurder.
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[N ]

Kaapstad, 12 Juni, 1896.
No. /0. 18606/478.
])( n Seoretaris,

Jameson Inval oeleot Comit~,
Parlementshuis.

WEL EDELE HEER,-Met referte naar het verzoek, heden
morgan door Uw Comite gedaan, heb ik de eer hierbij in te
sluiten afsohrift van een telegram, dat ik naar den
Bestuurder der Tranek te Port Elizabeth afgezonden heb,
ell ik zal U het antwoord zenden, wanneer ik het ontvang.
Indien er nog verdere inliohting moeht zijn, die het wen
sohelijk zou zijn in te winnen, zuU gij mij, veronderstel ik,
adviseeren.

lk heh de eer te zijn,
. WelEdele Heer,

Uw Onderdanige Dienaar,

T. R. PRICE,
Agearend Algemeen Bestuurder.

12/6/96.
Van Aan

Trafiek, Midland,
Kaapstad. Port Elizabeth.

Parlementair en dringend. Zie Uwe G. 28700 papieren.
Zend mij per eersten trein geoertifioeerde afsohriften van
origineele verzend~gs bewijzen, waarnaar gevraagd wordt
in mijn telegram van 20 Maart 1.1. en ook afsohriften van
geleibrieven, die met de goederen gastuurd zijn, en geel
tot informatie van Parlementair Comite de volgende
inliohtingen.

Ten .eerBte.-Of zes tanks olie, goederenwagen 6,771
zeven tanks, goederenwagen 2,679, 471 en 2,~21, twee
tanks, goederenwagen 1,660 en twee tanks, goederenwagen
341. Kimberley faoturen 6 van den 6 den November, 41
van den 26 sten November, 2 van den 6 den Deoember, en
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16 van den 9 den Deoember respeotievelijk nsar P ~)rt
Elizabeth, aan laatstgenoemd station in goederenwagens
mjn aangekomen. zooals zij'geboekt waren.

Ten tweede.-Sein den datum en tijd der bezendingen,
waar afgegeven, wie er voor geteekend heeft, en wuar de
-tanks eigenIijk zijn afgeleverd.

Ten derde.-Van waar waren de zes tanks waarvan de
geleibrieven van PQrt Elizabeth kwsmen, faoture 19 van
9 November' aan Simmer en Jaok, twee tanks Gelrlenhuis
Deep, faoture 73 van 13 November. dne tanks, faoture 75
van 30 November, en twee tanks faoture 16 van 10
Deoember, die twee hezendingen aanwijzen, de eene voor
Geldenhuis en de andere Simmer en Jaok, werkelijk ont
vangen, waaT werden .ij opgeladen en door wien werden
.de wagens ontvangen, en wie teekende er voor.

Er wordt gedaoht, dat al de tanks te Port Elizabeth van
Kimberley ontvangen, als aangegeven in de eerste vraag, in
"het geheel niet afgeleverd zijn, en zells niet afgeladen, maar
dat zij opnieuw geoonsigneerd zijn naar Elandsfontein, en
opnieuw per spoor verzonden, zonder van de wagens af te zijn
geweest. Indien dit zoo geweest is in eenig of in a1 de
gevallen, sein dan de bijzonderheden, en geel iulichting
·omtreI~t datum en tijd, waarop iedere wagen te Port Eliza
beth aangekomen is, met datum en tijd van herverzending,
en waa.r de wagens in den tussohentijd stonden, in zoo verre
gij er U VRn zult kunnen vergeW18sen. Ik bemerk dat
eenige der tanks van Ki~berley ~eoonsigneerd waren naar
de plaats van lossing. Wijd Uwe speoiale persoonlijke
.aandaoht aan deze zaak, daar Uw antwoord aan het Comite
voorgelegd zal worden.

[ 0 ]
OLIE TANKS MET WAPENEN VAN DB BBERS.

Kaapstad, 12 Juni, 1896.
Den Seoretaris,

Jameson Inval Seleot Comite,
Parlementshuis.

WELEnELE HEER,-In overeeostemmmg met den wensoh,
heden morgen door Uw Comite uitgedrukt, heb ik de eer
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de onderstaande documenten hierbij in te sluiten, de ont
vangst waarvan gij weI zoo goed zult willen njn te
erkennen:-

1. Afschrift facture voor 6 tanks olie, van De Beers
nssr Pickering en Co., Kimberley, naar Port·
Elizabeth, No.6, 6 November, 1896.

~. Origineele vrachtbrief voor dito.
a. Afschrift facture No. 41 van ~6 November, 1895,

voor 7 tanks olie van De Beers, Kimberley, naar"
Pickering, Port Elizabeth.

4. Vrachtbriflf (origineel) voor dito.
5. Afschrift van facture No.2 van 6 December, 1895,

voor 2 tanks olie van De Beers, Kimberley, naar"
Pickering en Co., Port Elizabeth.

6. Origineele vracht.brief vool'"dito.
7. Afschrift van facture No. 16 van'9 December, 1895,

voor 2 trommels olie van De Beers, Kimberley,"
naar Pickering en Co., Port Elizabeth.

8. Origineele vrachtbrief VOOl" dito.

Ik heb de eer te zijn,
WelEdele Heer,

Uw Dienstwillige Uienaar,
T. R. PRICE,

.Ageerend Algeomeen Bestuurder.

De Geleibrieven en Facturen brengen de volgende~
bijzonderheden aan het licht :-

1. JJe De Beers Geconaolideerde Mijnen, Kimberley,
wender, aan Pickerin~ & Comp., geadresseerden,.
plaats van lossing, Port ~lizabeth, 4 November,
1895.-Goederenwagen No. 6,711, met 6 tanks
spek olie, gewicht, 24, 135 lbs., vracht
£10~ lis. 6d.; de vracht te betalen door"
Pickering & Compo

2. De De Beers Geconsolideerde Mijnen, Kimberley,
mender. aanPiokering& Comp., plaatsvan lossing,_
Port Elizabeth, 25 November, 1895.-Goederen
wagens No~. 2,679, 471, 2,221, met 7 tanks spek-
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olie, gewicht 30,043 Ibs., vracht £127 14s. 6d. ;
de vracht te betalen door Piokering & Compo

8. De De Beers Geconsolideerde Mijnen, Hep., Work
shop Siding, Kimberley, afzendAr, aan E. Picker...
ing, Port Elizabeth, 5 Deoember, 1895.
Goederenwagen No. 1,660 ; met 2 tanks spek oli(\'
gewicht 7,905 lbs., vraoht £38 12s.; de vracht
te betalen door E. Piokering.

4. De De Beers Geoonsolideerde Mijnen, .Bep., Kim
berley, afzender, aao Piokering & Comp., plaats
van. lossing, Port Elizabeth, geadresseerden.
Goederenwagens No. 341, met 2 trommels spek
olie, gewicht 8,839 lbs.; vraoht £37 lIs. 4d.; de
vracht te betalen door Piokering & Compo

[P]

CORRESPONDENTm :MET DEN EDELEN REBR, M,UOOR WHITE..

19 November, 1895.

Den Edelen Heer, M.ajoor R. WHITE,
Mafeking.

Wl!lLEnELE HEER,-Ik heh U onlangs toegezonden een
aantal mannen van de D. E. O. Vrijwillige Sohutters, welk.
regiment zijn hoofdkwartier in de. Kaapstad heeft.

Hun Kolonel kwam dezen morgen tot mij en zeide mij,
dat wij sommigen van zijne beste mannen hadden wegge..
nomen, maar ik heb hem verzekerd, dat de mannen verlof
van hunne offioieren in gesohrifte hadden getoond.

Hij sohijnt onder den indruk te zijn, dat sommigen der·
mannen weggegaanzijn zonderhunne uitrustinginteleveren,
en hij is er onrustig over, daar hij verantwoordelijk is aan
het Gouvernement. Mag ik U beleefdheidshalve vragen zoo
goedte willenzijnaande mannen, die onlangsindeD.E.O.V.B.
waren en nu onder U dienen te vragen, of zij hunne
uitrusting ingeleverd hebben voor zij vertrokken, en indien.
Diet, wilt gij zoo vriendeliJk zijn hen te vragen schikkingen
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te maken dat dit gedaan wordt, daar Kolonal Spence er zich
eenigszins ongerust over maakt.

Wij zijn onder den indruk, dat de leden van de
D. E. O. V. R., die naa.r U zijn gegaan, hunne uitrusting
hebben overhandigd v66r zij vertrokken.

Ik ben, WelEdele Heer,
Uw Dienstwillige Dienaar,

(Geteekend) J. A. STEVENS, pp. H~ p.
Ageerend Secretaris.

Mafeking,
26 NOTember, 1895.

Den Secretaris der B. Z. A.. Maatschappij.

WELEDELE HEER,-UW brief van den 19den dezer, re
mannen van de D. E. O. Vrijwillige Sohutters heb ik
ontvangen.

Ik ben juist van het kamp teruggekomen en heb hem
·ontvangen. Ik zal onmiddellijk navraag doen in de zaak
van de mannen van het bovengenoemde regiment en U
zonder verzuim benoht zenden.

Uw Dienstwillige,
ROBERT WHITE, Majoor.

P. S.-De vijf zadels, die gij milopgeeft als verzonden,
.mjn nog niet aangekomen.

[Q]
Telegram 15 Juni," 1896.

Van
S. M.

Mafeking.

Uw telegram afgegeven
2·50 n.m. heden, Maandag.

Aan den Klerk,
Parlementshuis,

Kaapstad.

aan Kolonel F. Rhodes om
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[RJ

REXENING vAN DE NJEUWE CONCESSIES.•

1895.
Dot. 28. Aan Ko!. Rhodes,

Wissel ... £1,000 ° 0
Nov. 8. Do. 500 0 l>

"
11. Do. 10,000 ° 0

"
13. Aan W. Somer-

shields 60 0 0

"
18. Aan Ko!. Rhodes,

Wissel 6,000 0 °"
23. Do. 500 0 °Dec. 8. Do. 1,000 ° °"
13. Do. 1,000 ° °"
17. Do. 1,500 ° °"
21. Do. 10,000 ° 0

"
23. Do. 7,000 0 0

"
26. Do. 8,000 0 °"
30. Do. 1,000 0 °1896.

Ian. 9. Do. 10,000 0' 0

"
11. Do. 10,000 ° °"
15. Per bedrag ge-

orediteerd door
de Standard Bank - £61,500 0 0
Per Dr. Bomer-
shields 50 ° o·

----
£61,660 ° o £61,650 0 0

Een waar afschrift.
THOS. BERRY.

• Voor bet andere boofd, dat IIOID.tijds gebruikt wordt, zie Ben1"1 getuigenia,.
Vraag No. 2020.
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[SJ

HEXENING VA.N DE NIEUWE CONCESBIES.-WISBELS EN
CHEQ,UES. .

Wz's8el.
22 Oct., 1895.

£1,000.

Betaal op zicht aan de Order van de Standaard Bank van
.Zuid-A.frik.a, Bep., de som van Een Duizend Ponden, waarde
;genoten, betaalbaar in Britsch Sterling.

(Get.) FRANCIS RHODES.

.Aan Britsch Zuid-Afrikaansche Maatschappij, Bep.,
KRapstad.

(}eenao88eerd :-Voor den Kaapstadschen tak van de
:Standaard Bank van Zuid-.Afri.ka, Bep."

G. D. BURRELL, voor Asst. l{assier.

~Okeque•

..=- ~. De Britsch Zuid-.Afri.kaansche Maatschappij,
J3 gNo. 8321. Kaapstad, 28 Oct., 1895.
-1 ~
'"d =De Standaard Bank van Zuid-Afrika, Beperkt,
·S. ~ Kaapstad.
~~ p

~ ~ ~ B~taal aan de Stanqaard Bank, of Order, Een
~ ~ ~-Du~end PondenBtg.
~~ .
~ ~~ ~ £1,000 0 °
~ ~~ (Get.) J. A. STEVENS,

:d ~o """:' Ageerend Secretarial
GS ...."] c3 Deze cheque moat geend088e81'd worden door den persoon op wien hij

..B ~ '-" -ia-Wtgemaakt.

~ 0 (}eeM088eerd :-" Voor den Kaapstadschen Tak
.~ ~ Jan <leS1iaJl,daarJ} lJaI)k Jla~~1#d,.Afrika, Beperkt."

~ 1Get.) J. PoovroN, voor Kassir
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;Wusel.

,U.NBANGSEL. CXCl

Johannesburg,
5 Nov., 1895.

(Get.) J. POOLTON,

voor Kassier.

£500.

Betaa.l op zieht am de Order vlln de Standaard Hank van
.Zuid-Afrika, Hap., de 80m van Vijf Honderd Ponden.

Waarde genoten in Britsch Sterling:
Aan de Britsch Zuid-Afrikaansche Maatschappij, Bep.,

Kaapstad.
(Get.) FRANCIS RHODES.

GeendoBBeerd :-" Voor den Kaapstadschen Tak van de
Sfandaard Bank van Zuid-Afrika, Beperkt."

(Get.) J. POOLTON,

voor Kassier.

De Brtisch Zuid-Afrikaansohe Maatschappij,
:No. 83H5. Kaapstad, 8 Nov., 1895.

D~ Standaard Bank van Zuid-Afrika, B~perkt,
~ Kaapstad.

g Betaal aan de Standaard Bank of Order, Vijf
~ Honderd PondAn Stg.

~ £560 0 0
-; rzrli=i (Get.) J. A. STEVENS,
r:l:l ~ ~ Ageerend Seoretaris.
'"d 0 8Deze oheque moet geendoueerd worden door den perIlOOD. op wien hij
~ ~ a uitgemaakt is.

res •~ Qeendo88eertl:-" Voor den. Kaapstadschen Tak
! -tl ~ ~ van de StBndaard Bank van Zuid-Afrika,
rn,.!ll 0 ~ :BepeJ!kt."
~ fa~-.... ~~

+Cl
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oxcii AANBANGSEL.

FRANCIS RHODES.

Wis8el,

£10,000. Johannesburg,
7 Nov., 1895.

Betaal op zicht aan de Order van de Btandaard Bank van
Zuid Afrika, Beperkt, de som van Tien Duizend Ponden.

Waarde genoten in Britsch sterling.
Aan de Britsch Zuid-Mrikaansche Maatschappij, Bep.,

Kaapstad.
(Get.)

Geend088eerd:-" Voor den Kaapstadschen Tak van de
Standaard Bank. van Zuid Afrika, Beperkt."

(Get.) J. POOLTON,

voor Kassier.

Oheque, De Britsch Zuid-Afrikaansche Maatscbappijr
No. 8394. Kaapstad, 11 Nov., 1896.

:g ~ ~ De Btandaard Bank van Zuid- Afrika, Beperktr
~ ~ g Kaapstad.
s:l § ~ Betaal aan de Btandaard Bank, of Order, Tien
~ ~ ~ Duizend Ponden Btg.
~ ~ p.£10,OOO 0 0
~ d ~ (Get.) J. A. STEVENS,

P=1. ~ Ageerend Secretaris.
~ ~ ~ cl .Deze oh~ue moat geendo88OO1'd wOlden door den persoOD op wianhij;
:I ~ ~ ~ mtgemaakt18.

] ~ ~ Geindo88eerd :-" Voor den Kaapstadschen Tak,
.s ~ .........van de Standaard Bank van Zuid-Afrika,.r: if ~ Beperkt."
~ "5:: ~ (Get.) J. POOLTON,
~ K .
~ voor aSSlerr
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AANHANGSEL. cxoiii

Wi8sel.

Wissel voor £5,000. 19 Nov" 1895.

Op zicht van dezen Eersten Wissel.

Betaal aan de Order van de Ste.ndaard Bank van Zuid
Afrika, Beperkt, Vijf Duizend Ponden. Waarde genoten.
BetBalbaar in :Britsch sterling.

(Get.) FRANCIS RHODES.

Aan de Britsch Zuid-Afrikaansche Maatsehappij, Hep.,
Kaapstad.

Geendo88eerd .._a Voar den Kaapstadschen Tak van de
Standaard Bank van Zuid-Afrika, :Beperkt."

(Get.) J. POOLTON,

vaor Kassier.

W. E. TOMER,

pp. Asst. Kassier.
(Get.)

Oheque. De Britsch..Zuid-Afrikaansche Maatsohappiji
No. 8442. Kaapstad, :a2 Nov., 1895.

~ UJ ~ 1De Standaard Bank van Zuid-Afrika, Bepprkt,.
~ ~ g Kaapstad.

§ = Betasl aan de Standaard Bank, of Order2 Vijl'
~ p:; ~ Duizend Ponden stg.
~ . S . (Get.) J. A. STEVENS,
f; ~ ~ Ageerend Secretaris..
~ .O~£5,OOO 0 0
~ ~ . 6 Deze cheque meet geend.oMeerd worden door den persoon op wieD hij=t ~ ca uitgemaakt is.
] ~ ~ Geend088eerd .'-" Voar den Kaapstadschen Tak
.:! j:q '"'van de Standaard Bank van Zui41-Afrika,
UJ as'" ~ :Beperkt."

CD ~ riot

A~ ~

A 6"'.- 96. JAMESON STROOPl'OCHT. o
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"Cxciv AANHANGSEL.

Wi88,1.
-Wissel voor £300. 20 Nov., 1895.

Op zicht van dezen Eersten Wissel.

Betasl aan de Order van de Standaard Bank van Zuid
..Afrika, Beperkt, Vijf HondArd Ponden. Waarde genoten.
.Betaalbsar in Britli\ch sterling.

(Get.) FRANCIS RHODES.

.Aan de Britsch Zuid-Afrikaansche Maatschappij, Bep.,
Kaapstad.

Geendo88eerd:-" Voor den Kaapstadschen tak van de
:Standaard Bank van Zuid-Afrika, Beperkt."

(Get.) G. D. BURRELL,
voor Asst. Kassier.

'()helfUC.

~ . De Britsch Zuid-Airikaansche Maatschappij,
.:E ~ No. 8446. Kaapstad, 23 Nov. 1805.
~I0 Betaal aan de Standaard Bank, of Order, Vijf

5 .a:l af' Honderd Ponden Stg.
~ ..~
~.: A ~ (Get.) J. A. STEVENS,
~ :s~. . Ageerend SeCl"etaris.
""'tS 1 p:; ~ £500.
! =a. . ~ .~~e olleque ~oet geendosseerd worden door deu. pel'8OOU op wien..a ~ t-:l ~ hiJ mtgemaald 18.

j d ~ Geend088eerd :-" Voor ,'en Ka!1pstadschen Tak
.r.tJ ~ 'Van de Standaard Bank van Zuid-Afrika."

GI ·0
Q ~ (Get.) G. D. BURRELL, voor Asst. Kassier.
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llNllANGSEL. cxcv

Wis,el.

Wissel voor £1,000. SO ;Novembel'. 18~15.

Op zicht van dezen Ee~sten Wissel.

Betaal aan de Order van de Btandaard B~nk "an Zuid
Afrika, Bep., 'Een Duizend Ponden, waarde genoten j betBJU
baar in Britech sterling.

(Get.) FRANCIS RHODES.

Aan de Britsch Zuid·Afrikaansche Maatschapfij, Bep'l
Kaapstad.

(}§efldo8,eerd :-" Vpor den Kaapstadschen Tak va.n de
Standaard Bank van ~uid-A:frika, Beperkt."

(Get.) G. D, BURRELL, voor Asst. Kassier.

Ckeque.
~ . De Britsch Zuid-Afrikaansche Maatschappij,
~ ~ No. 8525. Kaapstad, 3 Dec., 1895.
~ ~ De Standaard Bank van Zuid-Afrika, Beperkt,
~ ~ ~~~~

~ =oA. ~ Detaal atln de Standaard Bank, of Order, Een
~ ~ _~ Duizend Ponden Sterling.
~ ~ ~ ~ (Get.) J. A. STEVENS,
~ ~ l::l • Ageerend Secretaris.
""E 'a § ~ £1,{)00 0 0
~ ~ ~ ~ DE'ze cheque moet geendoMeerd worden Jl,oor den penlOOD op wi_

"'d • ,..... hij uitgemu.kt is.

j : ~ Geend088eerd :-" Voor den Xaapstadschen Tak
r.t2 0 ~van de Standaard Bank van ZlJid-Afrika.'"

ClJ •

~ ~ (Get.) J. POOLTON, voar KasRier.

02
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exevi AANBANGSEL.

Wia,et.

Wissel voor £1,000. 10 Deoember, 1895.

Op zieht van dezen Eersten Wissel.

Betaal aan de Order van de Standaard Bank van Zuid
Afrika, Beperkt, de 80m van E~n Duizend Ponden, waarde
genoten, betaalbaar in Britsch Sterling.

(Get.) FRANCIS RHOlJES.

Aan.. de .Britsoh Zuid-Afrikaansche Maatschapplj, Bep,
Kaapstad.

Geendo"eerd .'-" Voor den Kaapstadsehen Tak van de
Standaard Bank van Zuid-Afrika, .Beperkt."

(Get.) J. POOLTON, voor Kassier.

OMfJue.
lle Britsch Zuid-Afrikaansche Maatschappij,

.. . No. 8561. Kaapstad, 13 Dec., 1895.
~ . ~ De Standaard Bank. 'Van Zuid-Afrika, Beperkt,
e. = Knapstad.

~ ~ G] Betaal aan de Standaard Bank of Order, E~n
~ oiaf ~ Duizend PondeIi.
~ ~ ~ ~ £1,000 0 0
rc ~ 0 ~ (Get.) J. A. STEVENS,
fii :g ~ = Ageerend Secretarial
~ ~ .~ .pe.z~:2k: .moet peodo8800rd worden door den pl"l"8OOI1 op wien
s:l ...~ ~ hiJ mt 18.

~ d :? Geendo88eerd:-., Voor den Kaapstadschen Tak
~ P..~ van de Standaard Bank van Zuid-Afrika,
~ Pot .......Beperkt."

(Get.) J. POOLTON, voor Kassier.
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A.A.NHA.NG~EL. cxcvii

Wi88el.

Wissel voor £1,600. 12 Decemher, 1895.

Op zicht van dezen Wisselbrief.

Betasl aan de Order van de Standaard Bank van Zuid
Afrika, Bep'1 de som van Een DuizendVijf HonderdPonderi,
waarde genQtenJ betaalbaar jn Britsch Sterling.

(Get.) 'FRANCIS RHODES.

Aan de Britsch Zuid-Afrika'lnsohe Maatschap~ij.f
Kaapstad.

Geendo88eerd :-" Voor den Kaapstadschen Tak van de
Btandaard Bank van Zuid-Afrika, Beperkt."

(Get.) J. POOLTON, voor Ka·~sier.

Oheque.
De Bl'itsch Zuid-Afrikaansche Maatsohappij,

. No. 8573. Kaapstad, 17 Vec., 1&95.
~.. ~ De Standaard Bank van Zuid-Afrika, Beperkt,
a g Kaapstad.

~ ~ : B~taal aan de Standaard Hank of Order Vijftien
~~..... ~ Honderd Ponden Sterling.
1~ ~ ~ £1,500 0 0
~;S ~ . (Get.) J. A. STEVENS,
Pd ~§ ~ Ageerend Seoretaris.
~ :s oX; ~ Deze oheque moat g..end0888erd worden door den persoon op wien

Pd ~ • ~ hij uitgemaakt is.

~ ~ .-.. Geend088eerd:-" VOOl" den Kaapstadsohen
iii ~ ~ 'l'ak van de Standaal'd Bank van Zuid-Afrika,
~ ~,-"Beperkt."

(Get. ) .r. POOLTON, voor Kassier.
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cxcviii AA.NHA.NGSEL.

WiB,el.

Vervalt op zicht. Johannesburg,
18 December, 1895.

£,to,OOO. Op zicht.

Betaal aan de Order van de Standaard~ Bank van Zuid
Afrika de som van Tien Duizend Ponden, waarde genoten,
betaalbaar in Britsch sterling.

Aan de Britsch Zuid-Afrikaansche Maatschappij, Bep.,
Kaapstad.

(Get.) FRANOI~ RHODES.

Ceiindo88eerd:-" Voor den Kaapstadschen Tak van' de
Btandaard Bank van Zuid-Afrika, Bep."

(Get.) J. POOLTON, voor Kassier.

Okeque. .
" . De Britsch Zuid-Afrikaan8che Maatschappij,
~ ~ No. 8593. Kaapstad, 21 Dec., 1895.
~ ~ De Standaard Bank van Zuid-Afrika, Beperkt7

~ ~ Kaapstad.
~... ~ Betasl aan de Standaard Bank, 01 Order, Tien

,.!l4 ~ ~...~ Duizend Ponden 8tg.
~ 1 ~ ~ (Get.) F. RUTHERFOORD HARRIS,
~:g ~ . £10,OO~ 0 0 Secretaris.
1~ ~: 'Deze cheque moet g ..endosseerd worden door den ~i!1'8OOn op ftn
~ = .~ hij uitgemaakt is. .=~ ~ ........ Geendo88eerd,: ---'T ~'Voor den Kaapstadschen
~ 0 ~ Ta~ van de Stanclaard Bank van Zuid-Afrika,

CD ~~geperkt."
~ c.. (Get.) J. POOLTON, voot Kassier.
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AANHANGSEL. l'XC1X

Wis8el.

Vervalt op zioht. Johannesburg,
1MDeoember, 1895.

£7,000. Op zicht.

Eetaal aan de Order van de Standaard Bank van Zuid
Afrika, Hep., de som van Zeven Duizend Ponden, waarde
genoten, betaalbaar in Britsoh sterling.

(Get.) FRANCIS RHODES..

Aan de Britsoh Zuid-Afrikaansche Maatschappij, Bep.,
Kaapstad.

Geendo8seerd :-" Voor den Kaapstadsohen Tak .van de·
Standaard Bank van Zuid-Afdka, Bep."

(Get.) J. POOLTON, voor Kassier..

O/teque.
. No. 8595. KaRpstad,

~ ~ 23 December, 1895..
i ~ De Btandaard Bank van Zuid-Afrika, Beperkt,
~ e3 Kaapstad.
af ~ Betaal san de Standaard Bank, of Order,.
~ ar~ Zeven Duizend Ponden Stg.

~.t:~{;:a ~ ~ (Get.) F. RUTHERFOORD HARRIS,
~ ~ S .£7,000 0 0 Secretam..
rod ..... !"""-4 ~
~ ~ ~ ~ Deze cheque moot geendoll8e8rd worden door den persoon op wien
~ • ~ hij uitgemaakt is.

~ ;i ~ -. Geendosseerd: - "Voor den: Kaapstadsohen.
~ ~ d ~ Tak van de Standaard Bank van Zuid-Afrika,.

Q;) ~~eperkt."
~ ~ (Get.) J~ POOLTON, voor Kassier.
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