
Van
Stevens,

Kaapstad.

No. 62.
13 December, 1896.

Aan
Col. Rhodes,.

Giovano (Gold Fields S. A.)
Johannesburg.

Dr. Jameson seint ten sterkste er -op aandringend verga.•
dering. van aaudeelhouders niet uit te stellen en laat J. H.
Hammond aan zwakke vennooten mededeelen eenig uitstel
hoogst nadeelig. Dr. Wolff zal vollen uitleg van redenen
geven op vergadering van Directeuren. De London Times
telegrafeert ook conftdentieel ten effecte, dat uitstel van
vergadering een hoogst onverstandige stap ;zou mjn.

In dienst'van Maatschappij.
Overge1egd door lderk Tel. Dep. Kaapstad, op de terecht.zitting van 27 April, 1896.

· Vergelijk hjerbij No. 49.

No. 63_ VBBTALINtJ.

13 Decembe~ 1895.

Van Aan
Cameron, B&nantrae,·

Mafeking. Johannesburg.
Sam viji en twintig pond hierheen, heb voor~chotj van,

M:aatschappij gekregen.
Overgelegd door Hoofd Tel. Dep., Pretoria, op de terecbtzitting van 27 April, 1896.·

No~ 64.. VERTALING.

13 December, 1895.

Van Au
Cameron, Serve,+

Mafeking. Johannesburg.
Ga nu naat het 'eerste magaZijn Zaterdag ·terug.

Overgelegd door Hoofd Tel. Dep., Pretoria,op de terechtzitting van 27 April,.
1896~ ,

• W. McOullum, 'Volgens informati.e door het telegraaf kantoor te Johannesburg.
t Aan dezen pAl'FIOOn was op fj November 1895 £300 en o~ 20 De(leDlber, 1896

:£1,&09 betaald door Dr. Wolff, per cheque op de nanlr of AfrIca, o'Verg.uegd in het
voorloopig ondel'zoek door den getuige W, F. Fairley.

:I: A. A. Stan~.on, 'Volgans informatie 'Vel'Fl&ekt door het TelegralLflmntoor te
Johannesburg.
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VERTALIlfG.

No. 55 16 December, 1895.
Van Aan

Cameron, Ballantrae,
Mafeking. Johannesburg.

Good, vertrek van daag van hier naar Johannesburg.
Overgelegd door Hoofd Tel. Dep., Pretoria, ~p de tereohtzittingvan 27 April, 1896.

f ,

VERTALING.No. 66.
Van

Jameson.
Aan
Stevens,

Charter,
Kaapstad.

Zeg French 1 ik wi! eeQ. instrument aan den draad zetten
te Pitsani Maklucki. Ik versta dat het hier kan gedaan
worden en wij hebben 2 telegrafisten I bij onze politie.

(w.g.) W.~.
Gevonden~ portfolio VBn Dr". 1ameson" in beala, genomen aan bet station te

VereemgJ.ng~

No. 67. VERTALING.

Utttrelc8el "it jet daglJoelc tJan R. WAi~e1

Pagina 146.
15 Dec. Beed met Dr. naar Hamathlabama om Grey en

Newton te ontmoeten, om de uiteindelijke regelingen te
treffen. - Afgesproken dat Tighe ovemeemt voor C:C.· t de
troepen B.B.P. nu in Maieking, dat hij nasr Pitsani komt
op dt'n 26sten om dezelve van Kennedy over te nemen;
odat Ellis op den 28sten de manschappen in Pitsani kamp
zal·ovememen, dat Hepworth in Mafeking blijlt.

Pagina 147.
16 Dec. Harry hield groote parade. Ik zond bespannin

gan voor 2 zevenponders naar Colonel Grey, zoo ook rij
en wagentuigen. K. Smith ging naar Ma:feking om I de
zaak van den zevenponder in order te maken.

1 Freaoh is hoofd van hat Telegraa.f Departement der Xaapkolonie.
I V~jk hierbij de volgende aanteekening voorkomende in. een zakbQ9kje,

gavonden in de trammel van R. White:
N amen van telegrafisten :

Sublt. Sohole1ield, S. Major Upton, Bgt.ltoDowall, Trooper Taylor.
• Zie no. 26, 4:7 en 86.
: Chartered Company. B 2
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Pagina 148.
Dond~rdag 19 Dec. Parade van de Maxims in den mor

gen. Groote moe~te om a1 de overige provisie, die rondom
verspreid lag, bij elko.ar te pakken. }I.M.P, dineerden
met ODS.

Pag."na 149.
Zaterdag 21 Dec. Glog met Kennedy na en -

No. 68. VERTALING.

18 December, 1895.
Van Aan

Hammond, C. J. Rhodes,
,Tohannesburg. Groote Schuur, Rondebosch.

.Iran geen ove1eenstemming brengen tus$chen de 1'er·
sokUlende belangen zonder. Beit, :8.otatie moet uitgesteld
worden tot zijn aabkomst; hoE§' spoedig karl hij komen?

(w. g.) J. H. funroND.
Overgelegd door Hoofd Te1egraaf Departement, Pretoria, op de tereohtzittiag

van 27 April~ ~896,

Vergelijk '1rlerbij ~Q. 6h.

I t

(w. g.) CHAS. BERttE.
Overgelegd Roofc1 Telegraaf Departem.ent, Pretoria, op de 1meohtzitting VIm

21 April, 1896..

Vergelijk hierbij No. 51.
• H~t dagboeJr: van R. White eindigt hier.
+ Zle DO. 18.

No. 59.
Van Aan

Dr" Wo1:lf, Bobby White,
Johannesburg. ,Pitsani.

Zou voorstellen, dat gij dadelijk order geeft aan Majoor
Ralei~h Grey om zoo spoedig mogelijk te zenden 200,000
van net o~erschot van zijn ammunitie naar Gardner F.
Wi.llidms t; het is niet waarsohijnlijk dat er uitstel zal
zijn.
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No. 60. VERTALING.

19 Deoember, 189b'!
Van Aan

Boit, Lionel Phillips,
Grand, % Eokstein,

Kaapstad. Johannesburg.
Hammond seint, dat Maatschappij flotatie afwaohten

moet mijn aankomst, on met komen op dit oo.genblik om
gezondheids redenen, sein wat er aan hapert, Sautrog'"
zeer pngeduldig, kan met .naturzug·, onze sohallhom"
ondersteuners dringen aan op onmiddellijke flotatie.

(w.g.) A.. BElT)
Grand.

J. B. H., Secretaris.
19 December, 1895.

Overgelegc1 door Klerk Telegraaf Depa.rtement, Kaapstad, op de tereohtzitting te
Pretoria, van 27 April, 1896.

Vergelijk hierbij No. 58.

Na. 61.
Kaapstad, 19 Deopmber, 1895.

Van Aan
Harris. Jameson.

Mr'l Bhodes zegt zend mij geregistreerd dadelijk ~en
copy van dien brief t van Charles Leonard.

(w.g.) J, A. STEVENS, B.S.A. Oy.
Overge1e~-rd door Klark Tel nap Xaa.pstad, op de tereohtzittin8' te Pretoria

van 27 April, 1896.

VBRTALI5G.

A. Johannesburg,
20 Deoember,. 1895.

Dr. Jameson,
. Mijnheer,-De stand van zaken in dezen Staat IS zoo

kritiek geworden, dat wij verzekerd zijn, dat binnen korten
tijd er een botsing tusschen het Gouvemement en de uit
lander bevolking zijn zal. Het is voor ons ternauwemood
noodig te herhalen wat thans iedereen weet. Laat het
voldoende zijn te zeggen, dat de positie van duizende

-De 8leutel tot dezo woorden werd Diet gevonden.
t Hiermede is waarsobijnlijk bedoeld onderstaande brief dd. 20 Deoember, 1896,

gerioht aan Dr. Jameson.
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Ii" AANHANGSBL.

Engelsohen en ander~n hoe langer hoe meer ondragelijk
geworaen is. Niet tevreden met de uitlander bevolking in
werkelijkhei~al de inkomsten van het land te laten betalen,
terwijl hun vertegenwoordiging - geweigerd wordt, is het
de politiek van het Gouvernement geworden om lang
zamerland de vrijheden van het individu te belagen en de
zekerheid van eigendom zoozeer te ondermijnen, dat een
gevoel van groote ontevredenheid en gevaar wortel gesohoten
heeft. ~

Ben vreemde olique Hollanders beheerscht tot op een
zekere hoogte onze toekomst, en beproeft, in vereeniging
met de leidslieden der boeren, die in een. riohting te sturen,
die geheel vreemd is aan den aard des yolks. ledera open4

bare daad vertoont de meest besliste yijandige gezip,dheid,
met enkel tegenover ieder Engelsohmanl maar ook tegen
over de naburig~ St~ten. O~ kort te gaan. de, binnen
landsohe politiek van de Regeering is van dien aard, dat
ziJ niet aIleen de geheele uitlanderbevolking van zioh ver
vreemd heeft, maar ook een groot deel der boeren, terwiji
haar buitenlandsohe politiek de naburige Staten in het
h9.rDas gejaagd" heeft,; wa~rdoor het mogelijk is, dat groote
gevaren ontstaan voor den vrede en de onafhankelijkheid
yan deze Bepubliek. .

Het gevoelen van het algemeen IS een staat van toe
JJemende ontevredenheid. Al de verzoeken van het yolk
zijn geweigerd met min of meer minachting, en bij de
bespreking van het verzoeksobriIt voor uitbreiding van
stemreoht, - geteekend door bijna 40,000 personen, daagde
een ·der leden de nitlanders uit om te veohten voor de
rechten, die zij vroegen en niemand sprak daar tegen.

Om niet in bijzonderheden te treden mogen wij zeggen,
dat de Regeering aIle elementen in het leven geroepen
heeft, die noodig zijn, om een gewapend confliot uit te
lokken4 Het eenige. wat de mensohen hier verlangen, is
gelijk reoht, de handhaving hunner onafhankelijkheid en
de be~herming van die publieke vrijheden, zonder ,,:elke
het leven geen w~rde heeft. Het Gouvemement weIgert
dit, en kwetst het nationale gevoel der Engelsohen
telkens.

• Verge1ijk hierbij 'wu.t guzegd wordt aour eeu ~Wl du OI..d.ertookunUrl'Cn, Lionel
Phillips, mllos. 1 en 2.
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Wat 'wij 'onder de oogen moeten zien is, ·wat ·de stand
van zaken zijn zal, zoo er een uitbarsting mooht plaats
vinden?

Duizenden ongewapende mannen, vrouwen en kinderen
van oDze nationaliteit zullen overgeleTerd zijn ann de
genado van goed gewapende boeren, terwijl ~igendommen
van ontzaggelijke waard~ in groot gevaar zullen verkeer~n.

Wij kunnen ons niet in die toekomst indenken zonder de
grootste angst, en wij gevoelen, dat wij gere~htigd zijn om
eIken stap te nemen, die bloedstorting voorkomen ~n meor
reohten verzekeren kane

Het i8 onder deze omstandigheden, dat wij ons genood
zaakt zien u te verzoeken ona te hulp te komen, zoo hier
onlusten mocbten uitbreken.

De omstandigheden zijn zoo dringend, dat wij geen
anderen uitweg weten, en wij kunnen sleohts gelooven, ~at

gij en de mannen onder u niet zult nalaten ter hulp toe komen
van mensohen, die er zoo aan toe zijn. Wij staan borg
voor aIle onkosten, die redelijkerWljze door u gemnakt
zullen worden, door ons ter hulp te komen, en vragen u om
te gelooven, dat niets dan de ijzeren noodzakelijkh~idons
er toe gebracht heeft om dit beroep te doen.

Wij zijn uwe getrouwe,
(GElt.) CHARLES LEO~ARD.!

FBANOI8 !bJ;ODES.
LIONEL PHILillPS.
J OBN HA.YS HAMMOND.
GEO. FARRAR.

Ik oertifioeer hierbij dat bovenstaande.is eene ware ,kopie
van den brief in quaestie.

(Get.) RoBERT WRITE,
Magistraat B.S.A., Co.

Ik, de ondergeteekende, Robert White, thana een
krijgsgevangene ~ Pretoria, verklaar hierbij onder eede,
dat het ingesloten dooument, Remerkt A, zijnde een kopie
van een brief san Dr. Jameson verzonden uit Johannesburg
dd. 20 Deo. 1895, door Charles Leonard, Franois Rhodes,
Lionel Phillips, John Hays Hammond en George Farrar,
door mij vergelE'kon is met het origincel en con ware kopie
daarvan is.
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No. 62.

Van
Sharwood 

Johannesburg.

Van
Beit.

De handteekening "Robert White," op gezegd docu.
ment, certifioeerende, dat hetzelve een ware k0I!ie is, is
mijne eigene handteekening in mijn capaOlteit als
maglstraat van de B.S.A. Co.

ROBERT WHITE I Majoor.
Bezworen voor mij, te Pretoria, dezen l6den dag van

J'anuari, 1896.
(Get.) SORA-GEN' VAN LEEUWEN, V.R.

1>e bovenstaa.ncle brief werd door den oipier van de gevangeniK to Prcfuria
gevonden in bezit van R. White, blijkeIJ.B mjn verk1ariDg afgelegd op de terecht
zitting van 27 April, 1896.

Volgens bekoDien informatie ward het originee1 in het einde van November of bet
begin van December 1895 te J oha.nnesburg opgesteld, en is eerst later de datum. van
20 December ~Vl1ld.. Dr. Jameson lieeft &an den getuige A. R. Fleisohack,
Hoold van de Oivie1e Afdee1ihg van bet Staataprooureurs-Dcpart.ement (blijkens
diens verklaring afge1egd op de terechtzittingvan 27 April, 1896) medegedee1d, dat
~ginee1aan de bevoegde autoriteiten te Kaapstad was opgezonden.

VERTALING.

20 December. 1895.
Aan

Stevens,
Charter,
Kaapstad.

Kolonel Rhodes. tfok op Charter voor tien duizend ponden
op achttienden cn zeven duizend ponden op negentienden,
dezelfde rekening aIs tevoren, kennisgeving met de post
verzonden volgenden dag.

(w.g~) A. J. BHA.BWOOD,
Cons. Gold Fields.

Overgelegd door Hoofd van Telegraaf-Depa.rtemcnt, Pretoria, op de terooht
zitting van 27 April, 1896.

Vergelijk hierbij Nos. 34 en 08.

Nb.63.
Kaapstad, 20· December, 1896.

Aan
Lionel Phillips,

Johannesburg.
Ben weder erger van middag en bedlegerig. Ben

geadviseerd Maandag voor week naar de zeekust te gaan.
• Sha.rwood was klerk in het kantoor van de CoDlOlidated Goldfields, waarvan

Col. F. W. Rhodes, een der dUecteuren wa...
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No. 65.
Van

Hams.

In mijn tegenwoordige~ gezondheidstoestand kan ik van
weinig dienst zijn om fe helpen in bezigheid, maar ben
zeer verlangend,. dat gij flotatie van nieuwe maatschappij
niet uitstellen zult om mijnentwil een dag langer dan
noodzakelijk.· Dadelijke flotatie is meest gewensoht, daar
wij nooit weten wat tussohenbeiden kan komen, indien DU

uitgesteld.
Ove1'gelegd door Hoafd Telegraaf Departement, Pretoria, op de teteehtzitting

ftoll 27 April, 1896.

No. 64. Johannesburg, 21st Deoember, 1895.
Van Aan

Zebrawood Charter,
(Col. F.. Rhodes). Capetown.

Gelieve te doen weten aan C.. J. Rhodes, dat gezcgd
wordt, dat Voorzitter niet zal vertrekke,n, tenzij speoiale
brief hem uitnoodigende; vaste verzekering is gegeven
door ons allen, dat op dag van flotatie gij en hij zoudt ver
trekken; hiervan moet absoluut niet afgeweken worden
daar vele inteekenaars toegestemd hebben aandeelen te
nemen op deze verzekering; zoo brief noodig kan de~Mve
nog gezonden worden, maar het was overeengekomen
documenfen aohtergelaten .bij J. A.. Stevens voldoendc
waren en dat gij verantwoordelijk zoudt zijn voor Vooi
zitters vertrek; het is hoogst belangrijk dit in orde te
makbn; antwoord aan Lionel Phillips.

(w.g.) A.. :to SHARWOOD,

Consol. Goldfields, 8. A.
Ovet~'"Ellegd door Hoofd Te1egraaf Departement, ~'etoria, op de tereehtzittiDg

'Van 21,.April, 189G~

Vergelijk hiorbij Nos. 84, 60, 61.

---
Kaapstad, 21 Deoember, 1895.

Aan
Colonel Rhodes,

Giovano (Gold Fields, B.A.),
Johannesburg.

A. Beit heeft getelegrafeerd aan Lionel Phillips gisteren
avond aandringcnde op flotatie van nieuwe maatschappij,
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lviii

gij moat ·ditt· telegram zien;. antwoord wnonAer. gij kunt
floteeJ;en naar· uwe opinie, zoodat ik Dr. Jameson kan laton
weten.

(w.g.) J. A. STKVENS,
For B. S~I Al (Jo.

OVEll'ge1egd dool' Klerk Te1egraaf Depal,'temeut, KKltPIltad':, op .~e tareohtrQlting' Va.i.l
27 April, 1896.

·Vergelijk hierbij No. 68.

STEVENS,
B. 8. A. Coy,

Q"ergel8brd door Klark Tel. Dap. Kaapstad. op de terooht»dtting van 27 .lpril, ~896.

No. 66. 21 Deeember,- 1896.
V~ A~

Harris Jameson)
~Kaapstad. Pitsani.

A. lleit he~ft getelegrafeerd aan Lionel Phillips aandrin
~ende op' dadelij~~ :O.~tatie ~ell.We 'maatschappij. .Ik. hel;>
ook getel~grafeerei aan Col. F. W. Rhodes te dien effecte.
~au1 rKrilger, Pr~s.ident ~er. Z. A. ~Rep., keert ~adelijk
terug naar, Pretoria.· .Ik zal u van daag nog eens telegra
feeren.

In dienst va.n Maatschappij.
(w.g.) J. A.

No. 67.
Van

.Hanis,
Kaapstad.

23 Deo.t 1895.
Aan

Col. Rhodes,
Giovano,

(Gold Fields 8. A.)
A. Beit heeft getelegrafeerd aan Lionel Phillips- hem

verzekeronde, dat Voorzitter vertrekt, zoodra Hotatie plaats
vindt. Geen u,itnoodiging noodig.

"(w.g.) J. A. STEVBNS,

Seer. B. S. A. Coy.
-Dit is waarschijlilijk hat volgend. telegram, waarvan wij den sleutel millson

Beit. Phillips,
Capetown. oare Eckstein,

J ohannt'sburg.

H~V'e seen Saufindel' mitzqrul!e to Scha.ftigf r b~tiima.8s absolutely that ohairman
ha.blobner o'D :8.ota.'tion no rl'quest or letter in hobeblpa.n~·as lLIllegespaD is ausgerodet
&8 p~vioua1y angelat.ern.
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Van
Harris.

No. 68. '23 December, 1895.
v~ Am

Harris, J arneson,
Kaapstad. Pitsani.

Maatsohappij zal gefloteerd worden volgenden Zaterdag
12 (twaalf) uur des nachts; zij staan er 9P, dat gij pi~t
vertrekken zult v66r 8 uur en dat gij po verz~keren zult
van het stilzwijgen vm het telegraafkantoor.- Wij ver
moeden, dat Transvaal een weinig lont begint te ruiken.

In dienst van Maatschappij.
(w.g.) J. A. STBVENS,

B. B. A. Company.
Overge1egd door Xlerk Telegraaf Departement, Kaapstad, op de tereohtzitting

'Van 27 April, 1896.

Vergelijk hierbij No. 69.

:No. 60.
Kaapstad, 26 Deoember, 189&.

Aan
Jameson, f

Pitsani.
Gij moet met optrekken ~oor Zaterdag nacht; wij zijn

vol vertrouwen, dat het plaats zal vinden Zaterdag nacht.
Sinds Dr. W olffs vertrek is het gevoelen onzer inteekenaren
aanmerkelijk verbeterd:

In dienst van Maatsohappij.
tw.g~) J. A. &.rEVENS,

For B. S. A. Co.
Ofer,elegd door Klerk Telegraaf Departement, Kaa.pstad, "p de tereohtzitting

'Van 27 April, 1896.

• Dit xefereert waarsuhijnlijk naar de mlltrueties omtftnt het kappen der telegraaf
draden. Zi. no. 8f. .
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Kaapstad, 26 December, 1895.
Aao

Col. Rhodes,
Giovano,

Johannesburg.
u gistercn gezonden van

No. 70.
Van

Cactus."

11 m()oie diamanton t worden
de De Beers Consolo .M:ijnen.

In dienst~anMaatschappij.
(w.g.) J. A. snVENs,

For B. 8. A. Co.
Overgtl1e~ dour Boofd van Te1egraalb~tement,lTetoria, op d~ tereohtzitting

~~7April, 1896.

No. 71. 26 December, ] 895·
Van Aan

Toad,: Charter,
Johannesburg. Capetown.

Het is absoluut Doodig flotatie uit tl' stollen. Charles
Leonard vertrok gistCl'en avontl Daar Kaapstad.

(w.g.) G. RrCHARDS.§
Overgelegd door Roofd Tel. Dept., Pretoria, op de terech~ttin, va.n 27

April, 1896. •

No. 72. 26 December, 1895.
Van Aan
.rameson, JamesoD,

Johannesburg. . Pitsani.
lIet is absoluut noodzakelijk'Hotatie nit te stellen wegens

onvoorziene omstandighed(\n, hier heelemaal onverwacht;
en totdat wij C. J. Rhodes's absolute verzekering hebben,
dat op gezag van Imperiale Regeering met aangedrongen
zal worden. Charles Leonard vertrok gisteren avond, ten
einde onderhoud te hebben met C. J. Rhodes. Wij zullen
trachten om aan uw verlangen tegemoet te komen wat be-

-DB. RumEBFOU RABBIS, volgens de verk:laring van den k:lerk van het Telegraaf
Departement te Kupstad op de tereobtzitting dd. 27 A.pril, 1896, afge1egd.

T Vermoechliik "000. 8Oldaten."
t Volgen8 erkentenis op_ de tereohtzitting, dd. 27 A.pril, 1896, namenlil den

besuhuldigde Col. F of" W. Rhodes afgelegd, wa. dit het telcgmm-adres Tim de"eJ1
laatste.

tEen van de tedm vau h.t Beform":,Comit6.. ~
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(w.g.) 8. W. JAMESON (.j.
Overgelegd door Hoold Tel. Dep. Pretoria, op de terechtzitting ""'Van 27 A.pril,

1896.

treft December, maar gij moet niet optrekken vcS6r dat gil
instructies daartoe ontva~gen hebt. Gelieve dit te bevel
tigenr

« « »....,...,

No. 73. 26 Deoember,t 1895_
Van Aan

Harris, Jameson,
Kaapstad, Pitsani.

Het volgende van Col. F. W. Rhodes datum 24 December
telegraxn begint.: het is absoluut noodzakelijk :O,o~a.tie nit
te stellen. Charles Leonard vertrok gisteren avond naar
Kaapstadl' Telegram ~indigt. Charle$ ~epnard zal der
halve aankomen in. ~apstad Zat~rdag mprge;Q,; dus moet
gij niet optrekken tot dat gij van ODS w~dC)7; hooJ1, ~et ie
vreeselijk.. Bpijt wj Beer.

(w.g.) J. 4, .BnVENS,
For B. 8~ AI. Ooy..

Overgelegd door Klerk Tel. Dep , Kaapstad, op de terechtzitting van 27 April,
1~~.JJ
Vergelijk hierbij No. 71.

26 December, 1895.
Aan

OolJ' :Rhodes,
Giovano,

Johannesburg.
Dt. Jameson zegt hij kan geen verlenging gaven van den

tijd bestemd voor flotatie na. December van 'Wege Transvaal
boeren eppositie; aandeelhouders houden vergadering aan
Limpopo te Pitsani Maclduke.

In dienst van Maatschappij.
(w.g.) J. A. STEVENS,

Voor B. 8. AJ, M.
O\"eigelegd door Klerk Te1egraaf Departemen.t, Kaapfltod, op de te~htzitting

Vll.U 27 April, 1896.

Vergelijk hierbij Nos. 19, 20.
• EeJ1l'an d~ lelen vau 'bet .Reform.-OolQ.it.e eo. broa4pr Vall Dr.

l
.fam~f

No. 'lAI 1I

AangenQmen te Kaapstad.
Van

Cactus~
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:No. 76.
Van

JameAon.

No. 76'.
Van

Hays.+

No. 77.
Van

Harris.

Pitsani, 27 December, ~89Q.

Aan'
B. J'am~son,

Ootroi, Johannesburg.
D~,;·Wolft zal verstaan dat "distant cutting"· Britsch

Bechuanaland Politie zijn reeds vertrokken; waarborg
reeds gegeveo, laat daarom J. H. Hammond dadelijk tele
grafeeren alles in orde.

Overgelegd door Hoold Telegraaf Departement, Pretoria, op de tereehtzitting
van 27 April, 1896. •

Johannesburg, ~7 Deoember, 1896.
Aan

lameson,
Pitsani.

Telegram juist ontvangen; deskundigen rapporteeren
beslist onguustig. Ik keU1' ten sterkste eenige verdere
voortzetting VOOl het tegenwootdige aft

(w. g.) B. BAys.+
Overgelegc1 door Boold Telegraa.f Departement, Pretoria, op de terechtzitting

van. 27 April, 1898.

Kaapstad, 27 Deoember7 1896.
Aan

Jameson,
Pitsant

REi Sechelelaild ooncessie, ~andeelhouders vergadering
uitgesteld tot 6 Januari j + intllSschen is een oiroulairtl
gepublioeerd § en,ppinie van alIe belanghebbenden zal dan
gevraagd ;worden en dan besloten worden wat te-doen.
Charles Leonard "komt mer morgen aan; wij moeten ge
duldig waOOten en ~ullen one best doen,. maar beginnen in
te zien, dat onze aandeelhouders in Matabeleland conoessie
~e~r versohillend war~n van die in Becheleland zaak.

(w.g.) J. A. 8TBVENs,
B. S. A. Co.

Overgelegd. door Jderk' Tele~raaf Departem.ent, KaapBtad, op de tereohtaitting
van 27 A.pril, 1896. .

• V'ermoedelijk TefereeJ.:t dit n""r het kappen van de telegraafdraden waarvan
ge8p1!)ken wordt in No. 68. Z~ ook No. 8f.

t John Hays Hammond.
~ Dag waarop de vurgac1ering der Nationale tInie zou wmden gehollden, Da op

den 26Rten December, 1895, uitgefJte1d te zijn.
t Met deze ciroulaire is waarschijnlijk bedoA14!let lJl&uileat dar National. l1nie,

'Jepublic88l'4 bp 28 Deomq.ber, 1895, '
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No. 18..
Van

Harris..

Kaapstad, 27 December, 1896.

Aan
Jameson,

Pitsani.
Mr. Rhodes zegt: gij' moet u niet onge~st maken 'om

dat wij 600 manschappen hebben te Pitsam Mackluke;
wij hebben het reoht dezelven' daar te hebben; gij weet
wij zijn bezig de B.Z.Aol Maatset Politie uit te zoeken voor
eventueele verdeeling en indien men zoo gek is te denken,
dat wij -de Transvaal dreigen kunnen wij het Diet helpen.
B.Z.A.M.'s Politie te Mafeking zullen niet half zooveel
kosten als in Matabeleland en paarden sterven met zooveel ;
zooals gij weet moeten wij ook een zekere maoht van
B.Z.A.M.'s Folitie aanhouden voor die streek volgens
onze overeenkomst met de Imperiale Regeering.

In dienst van Maatsohappij.

(w.g.) J, ~ ~VENSJ

B. 8. A•. Co.
Overgelegd door X1erk Telegraaf Depa.rt.ement,r ltaapstadJ. op de tereohtzittmg

van 27 April, 1896.

No. 79. 28 December, 1895.

Van Aan
Harris, Jameson,

Kaapstad. Pitsani.,
Gij hebt volkomen gelijk wat betreft de ~ oorzaak van

uitstel:van .1Iotatie, ,maar Oharles Leonard, Hami1to~ van
S_r deelen ons mede, dat beweging niet populair is in
Johannesburg-als gij kapitein Heaney gezien hebt laat
ons weten per draad wat hij zegt; wij kunnen geen fiasco
hebben.

In d~en8t vau Maatschappij.

(w.g.) J. ~. STEVENS, l

fot B.S.A, Co. J '

O,ergelagd door Xltrac Tel. Dep.t Kaapfltad, op de t.erecll.tzltting van~7 AFl
1896. . , ..
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No. 80.
Van

Harris.

28 Deoember, 1896.
Aan

Jameson,.

Kaapstad, 28 December, 189b.
,Aan

Jameson!
Pitsani.

Lionel Phillips telegrafeert A. Beit" als voIgt, teIe~m
begint t het is absoluut noodzakelijk uit te stellen flotatie,
indien buitenlandsche inteekenaars aandringen op llotatie
zonder uitstel voorzie volkomen fiasco; telegram eindigt.

In dienst van Maatschappij..
Overgelegd door K1erk Tel. Dep., KaapAfit¥l, op de tereehtzitting van 27 April,

1896.

No.8l,
Van

Harris,
Kaapstad. Pitsam.

Het is alles in ord&. indian gij sleohts wilt wachten
Kapitein Maurioe Heaney komt van daag naar u van 001.
FI W. Rhodes per tJpecialen tJ:~io.

(w.g.) J. A. SrBVUB,
voor B. Z. A. M.

28-12-1895.
Onrge1egd door JOerk Tel. DeP., Kaapstad, op de tereehtzitting vau 27 A~ril

1896. '

No. 82. 28 Deoember, 1895.
Van Aan

Harris, J"ameson,
Kaapstad. P~tsani.

Goold·Adams arriveert Ma:lndag te Maleking; Heaney
~elool ik arnveert van avond. Na hem gezien te hebben
moeten gij en wij oordeelen aangaande flotatie, maar aIle

• Zie het volgende w}('~, da.t nif't onteijferd ill kunnen wOl'den :
From To

Phillips. Bait,
care Oh.a.rtao,

CapetDwn.
Hoehachten ei8enmohr ~rbt gespenter foreign mei~gut gnadgiger gedarbt

(eilDloveD a'llfpkeimt brokantirt pnger z.
27 Df'Cember, 1896. (Sgd.) L. PmLr.IPs.

Overgelegd. door" IIoofd Tp}Pgraaf Deprtement, ~M, OJ> de terecbtzitting'
yam. 27 April, 1896.
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No. 83.

Van
Hammond,

Johannesburg.

No. 84.

Van
Starr,·

Pitsani.

OIlZe ouitenlandsche vnanden zijn nu beslist er tegen eo
zeggen het publiek zal geen penny er voor inteekenen, zells
met u als direkteur..

Ichflbod.
In dienst van Maatschappij.

(w.g.) J. B. !lABRIS, Sec. B. B. A.. Coy.
Overgele~ deor Klark Te1egraaf Deparl.ement Kaapstad, op de tereohtzittiug

ftD 27 April, 1896.

~8 December, 1895~

Aan
Hamilton,

care Stevens,
Chartered <Jompany.

Kaapstad.
Wat omtrent het gebruik uwer drukpers enz. Wij zijn

gereed om te gaan drukken en zullen eenige billijke
.ar.rangementen maken, die gij wenscht..

(w.g.) J. H. H.ut:KoND,
A. A.. K.

Overgelegd door Hoofd Telegraa.f Depa.riement Pretoria, op de tereohtzittiDg ftD
27 A.pril, 1896.

29 December, 1895.

Aan
Wolff

Octroi (Oceana Ld. Mij.),
Johannesburg.

Ontmoet mij, zooals overeengekomen voor uw vertrek op
Dinsdagavond, hetgeen ons in staat stellen zal te beslissen,
welke de beste plaats van bestemming is; laat Adv. J. W.
Leonard een redevoering houden, t laat "cutting" ~

• Leander Starr Jameson.t Zie St_elM. It Dig,,,., NIWB van 1 Januari, 1896.
:t: Zie No. 76•

... 6A- 96. JAMESON STROOPTOCHT.
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van avond maken zonder verzuim, beh groot vertrouwen in
J~ H~ Hammond, A. L. Lawley en mijnwerkers met Lee
Metford geweren.

Overge1egd door Roofd Te1egraaf Departement, Pretoria, op de terechtzitting VaD.o
27 April, 1896.

Vergelijk hierbij de volgende aanteekeningen vervat in
een boek gevonden door Veldcornet Potgieter (Jp den weg
door Dr. Jamel!on en zijn troep genomen :

VERTALING.

AANTEEKENINGEN.

Ammunitie. '12 kisten ammunitie in elke Kaapsche kar,
8,000 pl:'.tronen maxim ammunitie in Sohots kar, 10()
patronen groot kanon ammunitie in Sohots kar, 110
patronen :-sOii per man als voIgt: 60 in bandelier, 30
in elke zak.

Paaraen. Alle gezouten paarden door het Govelnment
geleend m.oeten in goede conditio teruggegeven worden of
in- plaate ervan andere gezouten paarden.

BetiJ,ling. Alle maoschappen te ontvangen oheques voor"
salaris en aohtergehouden salaris op dag van vertrek van
Mafeking.

Rant8oenen. J2 kisten ontbij tbesohuit te worden geplaatst
op elke kar alsook 3 gallons dop.· Neem 100 blikken
poetsgoed in de kantien. Zout te worden genomen voor
gewonde ruggen al~ook zalf, arrangementen te worden
gemaakt door Straker.

8terkte. G. 54.
K. 65.
F. 60 (niet zekere telling).

Inatructie8.· Instructies aan draadkappers. Haw en Wood
te gaan naar Malmani op 2~ Deoember tegen omtrent 8
D .m. Draad te worden afgekapt tusschen Malmani en
Mulmani Oog op den Krugersdorp wag, alsook tusschen
Malmani en Zeerust. Dit moet afzonderlijk ~edaan

worden. De draad moet 5 mijl aan eIken kant van
Malmani afgekapt worden, tijd omtrent 9 D.m., omtrent
10 yards draad te worden weggenomen en in het veld
verborgen, zoodat niemand het vinden kane Zij moeten
moh tegen 5 v.m., den 29sten, te Malmani {Jog weder"

• De kapping der draden bij ZeU'U8t is nipt gesobied.
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bij den troep. voegen; burger Ideederen te worden
gedragen, onde~ geene omstandigh.eden moet iets van het
uniform worden gedragen.

McQueen en Gateman omstreeks 8 v.m. op den 28sten
naa),' Zeerust te gaan om draad af te kappen tussohen die
plaats en Rustenburg; allerbelangrijkst, er moet worden
gekapt zooals hierboven bepaald omtrent 5 tot 6 mijI V!ln'
Zeerust en wederom 6 tot 6 mijl verder op. Dan over
het veld te rijden naar de Lood Mijnen en aunkomst der"
koJonne afwaohten of haar opvangen.
Vergelijk hierbij het volgende uittreksel uit een'

zakboekje gevonrlen in de trommel van R. White:

VBRTALING..

Kap B. (1) van V. (') lijn Daal' K.? (8) door. Indien er
eene is ? Indien noodig voor ons te kappen S. of E. van.
V. draad, zal ik komen "Rij moet V. in orde maken."

Seinstations stipt bewaakt.
24 paarden veriateD Kimberley Zaterdag.
Geen mansohappen meer noodig tot onmiddellijkte voren,_

zend dan indien mogelijk ongeveer 40 geoefende.
18 tot 20 duizend M. H. (4) te K. Indien die benoodigd

zijn telegrafeer aan G. W. (0) "Neem 20 paarden indien gij
ze groot genoeg knnt krijgen," maar zend dit telegra\ll met.
totdat met J'bg. is overeengekomen: "Kunt gij man
schappen zenden, wanneer en hoeveel?" Zirconium.

No. 85. VERTALING..

Maffking, 30sten December, 1895.
No. 102.
Mijnheer,

Ik heb de eer hierbi$ in te sluiten afschrift van een
telegram dat ik van Zijne Exoellentie den Hoogen
Commissaris ontvangen hebe

e) Vermot:delijk "South" (Zuid).
(I) " Vryburg.
(II ', Kiinberley.
(' "Martini-Henr,.
(. "Gardner WilliatD8.

F'J.
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Ik moet u dienovereenkomstig verzoeken onmiddellijk
aan de bevelen van Zijne Exoellentie te voldoen.

Ik heb de eer te zijn,
Mijnheer, Uw gehoorzame,

(Get.) F. J. NEWTON, (-)
Res. Comm.

Geadresseerd
DR. JAlIESON.

Voor oopie conform :
(get.) P. D. KAJWs,

Wd. M. C.
Overge1egd.in het voorloopig onderzoek door den getuige D. P.lIarais.

No. 86. VBRTALING.
Van Aan

Hoogen Commissarist Zijnedele den R.C. r
Kaapstad. Mafeking.

80 Deo. Het geruoht loopt hier dat Dr. Jameson met
'OOne gewapende troep de Transvaal is binnengetrokken, is
·dit zoo? Zoo ja, zend dan een specialen bode op een vlug
paard om hem aan te zeggen, dat hij onmiddellijk moat
"terugkeeren; een afsohrift van dit telegram moet gezonden
worden aan de oflioieren, die bij hem zijn en aan dezen
moet worden gezegd, dat deze sohending van het grondge
bied van een bevrienden Staat door Harer Majesteits
Gouvemement wordt gedesavoueerd en dat zij moh bloot
stellen aan gestrenge straften.

Ware oopie
(Get.) F. J. NEWTON,

Res. Commissaris.
Overgelegd in het voorloopig onderzoek door den getuige D. P. Harais.

No. 87.
.Aan de Hoofdo:f6.oieren en Bevelhebbers van

de Expeditie of Gewapende K#jgsmaoht
thans te Malmaniesoog, Marioo, Z.A.R.

WelEd. Heeren I
Vernomen hebbende uit vertrouwbare bronnen dat

gij heden morgen eene gewapende maoht heht gevoerd over
• Zie Nos. 4:1 en 61.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



AANHANGSEL•.. JXIX

de limieten der Zuid-A.frikaansche Republiek binnen dezen
Staat; zoo is het dat ik thans op order van den Commandant
Generaal der Zuid-Afrikaansche Repubhek u mits dezen
verzoek, om u met uwe gewapende macht onmiddellijk te
verwijderen en terug te gaan over de Hjn der Zuid..
Alribansche Republiek, en wensch ik u mits dien te
woarschuwen u te verzetten tegen dit verzoek, daar dit in
strijd zal zijn met de landswetten, conventie en interllationale
wetten.

In afwachting van UEds. antwoord,
Beb ik de eer te zijn,

UEds. Dw. Dienaar,
(Get.) J. D. L. BOrHA,

Kommandant van het district van Marico.
Zeerust, Z.A.R., 30 December, 1895.

Voor waar copie,
(Get.) J. B. DE BEER, Wd. LanddrO$t.

Overgelegd in bet TOOl Joopig onderzoek door den getuige J. D. L. Botha.

No. 88. VERTALING.

30 December, 1895.

lk ben, Mij nheer,
Uw dienstwillige,
«(jet.) L. S. JAMESON.

Mijnheer,
Ik hob uw protest van bovengeuoemden datum otitvan

gen, en moet u mededeelen, dat ik voornemeos ben mijne
oorspronkelijke planneD door te zetten, welke geene vijan
dige bedoelingen tegen het volk van de Transvaal hebben;
maar wij zijn bier tengevolge van eene uitnoodiging van
de voornaamste ingezetenen van de Band om hen bij te
staan in hun eisch voor gerechtigheid, en de rechten, die
in beschaafde staten aall iederen ingezetene plegen te
worden toegekend.

Aan den Commandant
M:arico district.

Overgelegd in het voorloopig onderzoek door den getuige J. D. L. Botha.

Vergelijk bierbij No. 61.
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~o. 89.
Van

Napier.

No, 90.
Van

S})reckley'l,

.No. 91.

Van
Farrar.

.No. 92.

Van
Garrett.-

Buluwayo, 31 Deoember, 1895.
Aan

Jameson, Johannesburg.
Dringend.

Zal uwe instructies nauwgezet opvolgen. Er is groote
.opgewondenheid.. Hond ons goed op de hoogte; sohrij'
privaat, zoo het waarschijnlijk is dat gevecht in de naaste
toekomst zal plaats vinden.

Ontvangen te Johannesburg.

Buluwayo, 81 December, 1895.
Aau

Dr. Jameson,
Johannesburg.

In orde, zaak weld behandeld dadelijk op ontvangst van
-uwe instructie. Ben zeer teleurgesteld, dat ik er geen
-deel in kon nemen. Gij hebt mij in het geheel niet goed
;li'ebandeld. Kan ik per coaoh naar Johannesburg gaan om
mij- bij Kapitein Maurioe .Heaney te voegen ?

Ontvangen te J oh.annesburg.

Vergelijk hierbij No. Ij4•

V.BRTALING.

Jobannesburg, 31 Dec., 1895.
AaD

Wiltshire,
Sergt.-Maj. P. A. Guards,

Port Elizabeth.
Hartelijk dank. Zal u welkom heeten. Garandeer

-onkoRten. Maak haast. Trek op ons'zoo noodig.
M Aangenomen te Johannesburg.

VEB.TALING.

Kaapstad, 1 lanuari, 18Y6.
Aan

Star,
J ohallnesburg.

Gij moet verwaohten en niet misvel"staan eene proolamatie
odie' Jam~son 'Voor den vorm in het· ongelijk stelt. De

• Editeur ?&D de "Cape Times.'" j
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Imperiale autoriteiten kunnen. niet anders doen. Laat dit
u met verzwallen of verdeeld maken. Dit is enkel voor
nwe informatie.

Ontvangen te Johannesbur~•

.No. 93.

Mijnht'er,
Uw

JOHN WILLOUGHBY,
Lllit.-Kolon~l c.

flaats • . .. • . . . . . •
Datum 1 Jan., 1896.

"Boodschap.
Vrij~eleide voor b~nger Bezuidenhout. van deze hood:

ilchap van den Opperbevelhebber te Krugersdorp.
Get. J OHN WILLOUGHBY.

Ontvangen te .. . . . . . door • ~ .
Ontvangen door Commandant Malan en door df'zen in bewariD~ .,est8Ven &aD. H.

E. J. van Noorden te Ru8tenburgI die het 8ftD. den Staatsproo"ureur heeft over
Jaandigd•

VERTALINQ.

1 Jannari, 1896.
.Aan den Opperbevelhebber Krugersdorp, van den.Offioier

commandeerende de vriendschappelijk gezinde troep, fOp
weg naar Johannesburg.

It:ijnheer,
Ik heb de eer U mede te deelen, dat zoo ik op eenigen

-vijandelijken tegeustand mocht stuiten bij mijn doortooht
door Krugersdorp ik verplioht zal zijn om de positie en de
stad te beschieten, en ik geel U hierbij tijdig kennis.. dat
~e vredelievende inw,oners en vrouwen vertrekken kunnen
"Toor 4 ure voormiddags haden.

Ik heh de eer te zijn,

.1'0.94.

Van
Hams,

Kaapstad.

VJ!:RTALIN,El...
2 Januan, 189·6.

Aan
;Napier, Spreckley

en vriendent
J!lbannesburg.

L.aatste bericht gedateerd twee veertig heden Johannes
llurg is, dat bevige vijandelijkheden aan den gang zijn juist

.Ontvange i te Johannesburg maar waarsoh.ljDlijk bestemd voor Buluwayo.
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buiten de stad, Jameson komt langzamerhand nabij.. Dat
is het Iaatste nieuws van dt'zen namiddag en is vertrouw
baar. Zal uw boodschap overbrengen maar handel op Mr..
B's orders. Het eerste gevechtvond gisteren plaats veertig
miilen van Krugersdorp. Houdt mijn6 telegrammen buiten
de oouranten.

No. 95.
() .J!'ragmenten fJan lJriez'6'n op }"et ,lagveld te Doornltop'

levonden en op de 'terecAtsith"'g d.d. 27 April, 1896, overgelegd
door den getuige J. D. OellierB.
'Dear Dr.

The rumour of .massa .. . fI • • Johannesburg
that started yo . " • . • our relief was not true.,
We a • . • . • right feeling intense., ~ have
armed • . • . . a lot of men. I Pliall be very g~d

to Ree you . . . . . not in possess .' .- .' • .' ..
town • . • • . . • • • .. • .' • men to •
• .. • . . • • . . . fellow. • . . . . • ..

Yours ever,
(Get.) F.. R.

We will all drink a glass along . . •
· (Get.) L .. P.t

31st.
11.30 Kruger has asked for . . . .' .. ... • ..

• .. . . go over and treat armistice for . . • . ..
• • • to • . • • . . my view is that they are in
a funk in Pretoria and they were wrong to agree from here.

DR. JAMESON. (Get..) F.. R.·

No. 96.
Verschenen voor mij H. J. Coster Btaatsprocureur del"

Z.A.B., op heden een 4den Januari, 1896: W. M. GIBSON;,
die onder eede verklaarde als voIgt:

Ik behoorde Ban de B.B. Potitie tot 15 December, 1895;
toen heeft de Chartered CQ. mii overgenomen.. De
o:fli.cieren verteiden mii, dat een ooriog op hand was tegen
sekere kaffers. Lyncliwe, kafferkapitein, was hun hoofd.
Na ,den 16den December tot nn toe draag ik nog de uniform
van de B.B. Police. Uit de B.B.P_ store kreeg ik mija
geweer eenige maanden geleden. 29 Decem'ber,.1890, m

-Francis Rhodes.
tLionel Phillips.
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den avond, ongeveer 6 uur, kregen we orders om op tie
trekken naar de B.B.S.A. kamp. Omtrent 9 uur dien avond
(met maanlicht) trokken we uit. Langs Malmani's pad
over de lijn der Transvaal hebbe~ we uitgespalJnen. Juist
toen wij dien svond opzadelden vertelde Luit.-Col. Grey
ons, dat we op weg waren naar Johannesburg. Omtrent
drie mijl van Malmani kregen wij bij een groote zmen
store kost en voeder voor de paarden. Wij hadden sleohta
biscuits bij one. Dat eten scheen mij toe, gereed voor ons
te mjn gemaakt; omtrent 16 mijl van die store kregen we
weer een dergelijke store. Zoover mij bekend, was niemand
in deze en de overige store~, en waren zij geopend door den
rantsoenuitdpeler of door de officieren. Zij scheuen pas
opgesJagen te zijn. De derde store was in de nabijheid
van een openbaren winkel. Wij, de manschappen, hadden
geen intentie om fe vechten. De meeste manschappen
hadden de uniformen aan der B.S.A. Compagnie.

(w.g.) W. M. GIBSON..

Bezworen voor mij, op 4 Januari, 1896.
(w.g.) H. :T. COSTElt,

E. 0 .. Vrederechter.

No. 97.
Verschenen voor mij H. J. Coster, Staatsprocureur der

z. A. B., op 4 Januari, 1~96, BENJAMIN WILLIAM WEBB:

VERTALING...

Ik behoor tot de Chartered Co. politie. Den 2Psten
December. 1895, te 3 uur kregen wij order om ona gereed
te maken, en dadelljk dunlop werd ODS door Dr. Jameson
een brief voorgelezpn. die hij ontvangen had van Phillipa
en anderen, van Johannesborg. en waarin wij verzocht
werden o,·er te komen DH.ar Johannesburg, om hen bij teo
staan in het bewaren van de orde en het voorkomen van
bloedvergieten. Hij zeide ons uitdrukkelijk, dat er geeD
schot. afgevuurd zou worden. We gingen niet naar de
Transvaal, zeide Dr. Jameson, om ons te bemoeien met het
yolk, of het land, of het Gouvemement. Zoo gingen we
op weg onder bet valsche voorwendsel, dat er in het geheeJ
niet zou wQrden gevochten. Toen wij door Malmani
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(w.g.) B. W. WBBB.
Bezworen voor mij, op 4 Januari. 1896.

(w.g.) H. J. COSTER,
E. o. Vredereohter.

passeerden, zag ik twee gebroken telegraafi>alen, waarvan
,de draad op den grond lag. De draad moet v66r onze aan
komst gekapt geweest zijn. De draad moet gekapt geweest
.mjn, omdat ik de draad op den grond zag liggen. Langs
den weg waren ongeveer viji stores opgericht. Die moeten
met opzet 'daar gebouwd zijn.

No. 98. 5 Januari, 18&6.
Van Aan

Sharwood, Col. Rc.odes,
Capetown. Johannesburg.

De brievelJ mij met uwe met de typewriter gesohreven
instruoties ter hand gesteld om bier af te ~even, aan den
heer Stevens ter· hand Ilesteld, die mij op buitengewoon
beleedigende wijze hehandele. Er is klaarblijkelijk jets
verkeerd. Gelieve uitleg en instruoties te seinen.

Bijlage C.-
Uittreksel nit het getuigenverhoor nfgelegd in het voor

loopig onderzoek in zake Regina vs. Gardner Williams,
gehouden te Kimberley den J9 Maart, 1896.

VERTALING.
JAMES ,PALM. • . . , . . .. . .. . . . . . . . . . .
Op den aohtermiddag van dan 18den Deoember 11. kwam

.een van de werklieden van de De Beer'. van de werkplaats
mar mij toe. Ik ken den man, maar weet zijn naam. niet.
Xij vroeg mij hem vijf sohapentruoks te geven. Wij
lhadden een aantal sch~pentruoks in het station en ik
bracht viji ervan naar de De Beer's werkplaatsen, een paar
tmiDuten, nadat hij 'met mij had gesproken. Ik braoht ze
op een zijspoor. Het is' niets ongewoons, dat de werklieden

• De viif wagens met coke, in deze bijlage bedoeld, kwamen op de Simmer &;
..Jack: aan omatreeks 28 December,. 1895, en bevatten volgens de verklaring van
Peter Smith, afgelegd in bet voorloopig onderzoek te Pretmia op 16Ma~ 1896
.kisten met geweren. Zie oak Bijla.gB E.
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'Van de De Beers trucks aanvragen, het wordt gedaan in
.den gewonen loop van bezigheid. . .••.
• •• ••• • "'I. •• • •

Tusschen 8 en 4: 'uur van den ochtend van den 19den
December H. ging ik naar het nieuwe zijspoor van de De
Beers, ten einde de vijf schapentmcks te halen en ik Dam
.ook goederen voor de werkplaats mee. Een persoon was
daar; ik weet zijn naam niet, ik ken hem van aanzieD.
Hij zeide mij, dat er 5 trucks coke waren., die hij wilde

·-dat nsar het station gebracht zouden worden, daar zij naar
De Aar moesten gaan met den ochtendtrein. Ik beloofde

.dit .te doen en bracht die trucks van de zijlijn naar het

.station. Een ander rangeerbaas met name Charles Billings
was met mij. Ik za~, dat die trucks baladen waren met

.boke tot bijna gelijk met den bovenkant van elke truck.
De coke was los geladen, het was niet in zakken, ik zag de
nota van afzendiIJg maar dezelve werd mij niet gegeven. .

. . ..."
Ondervraging van getuige voortgeze~. De extracten

~..geproduceerd zijn uit het afleveringsboek der Ve Beers
werkplaatsen. Zij tOOJ~en aan aflevering door de spoorweg
beambten uan de De Beers werkplaatsen van wapenen en
ammunitie gedurende zekere perioden in 1895. 1)e eerste
post is 15 October, ISQ5-96 kisten veiliglieidspatronen,
20 kisten dito, 89 kisten dito en 26 kisten geweren, 5
Dsten gordels (ik wpet niet welke soort gordels), 4 kisten
.revolvers en 8 kisten bajonetten. Op 20 October 11 kisten
revolvers, 10 kisten revolvers, 2 kisten gordels, 1 ki~t

bajonetten, 80 kisten patronen. Op 22 October QO .kisten
'patronen, 167 kisten patronen..Op 24 October 12 kisten
;.geweren, 45 kisten patroneD, 5 kisten bajonetten, 5 kisten
.:8ordels, 20 kisten bajonetten, 87 kisten geweren. Up ~6

October 1 kist geweren. Op 80 October 1 kist geweren.
Up 21 No'·ember 118 kisten patroneD, 167 kisten patronen.

Voor dit alles werd geteekend door Charles W. Kellow.
Ik 1mn niet zeggen, dat ik zijne handteekening ken 'en

ik weet niets van den man af. Al die goederen waren
gericht aan Gardner F. Williams. • • • • • • • •

. . . . . .. . . " ..
Ik weet, dat de v.racht van die goederen betaald werd

door GardnE:'r F. Williams per cheque, welke ik ontving. •
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Ik weet van geen andere coke afgezonden dan die &
wagenvrachten reeds vermeld. ... . .. . . . . . . . . . • • • • • r

CHARLES BILLINGS, beeedigd, verklaarde. Ikben rangeer
baas in dienst bij het Kaapsche Spoorweg Departement,.
Kimberley. Ik herinner mij rangeerbaas Palm geholpel1'
te hebben in het wegnemen van eenige 8poorwegtrucks uit
de De Beers wel"kplaatsen up den ochtend van den 19dent

December 1.1. Ik ging met Palm op de nieuwe zijIijn•.
Daar waren 5 tl"uck(l. Zij waren beladen met coke, los,
niet in zakken. Voordat wij de trucks wegnamen, kregeu
wij een nota van mending van een persoon daar. Ik weet
zijn naam niet, en ik beh hem tevoren niet gezien. Mijn
maat deelde mij mede, dat hij een van de De Beers men
schen was. Ik herken (Ie nota van afzending geproduceerd
als die mij oVf'rhandigd op dien dag. Ik beh die trucks
niet onderzocht, het is niet mijn plicht dat te doen. Palm'
en ik reden op die trucks toen zij naar h;et station genomen
werden. Wij trokk~n ze op een der lijnen gereed om met
den trein vervoerd te worden. Die trucks hadden geeD
adres.

WILLIA)[· lliRDWARE, beiSedigd, verklaiU"de. Ik was
opzichter bij het Kimberley Spoorwegstation. Ik herinner
mij op dienst geweest te zijn op den 19den December 1.1..
Ik herinner mij die nota van afzending gekregen te hebbenr
nn geproduceerd. Een van de rangeerbazen, Palm ~elool

ik, gaf .het mij. Het is mijn plicht de tmcks met de nota:
van afzending te vergelijken. lk vergeleek de 5 trucks
op het spoorwegemplacement dien oohtend en vertrouwende
dat de inhoud er van overeenkomstig de nota van afzending
was, bekraohtigde ik dezelve. Ik herken mijne hand-

,teekening op de nota. De nummers waren ingevuld iD
potlood, toen de nota van afzending bij mij gebracht werd.
Ik zag, dat de nummerscorrectwaren. Denotavan mending
werd op de gewone wijze op het kantoor ingezonden. De
A'e.wichten der .trucb komen op de nota van afzending voor..
Ik geloof, dat ik de adressen uitmaakte voor die trucks..
lk heb een junior opzichter me~ mij en ik geioof dat ilL
hem zond om die adressen op die trucks te plakken.
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De Magistraat. Wat was op dat adres ?
Getuige. Ik ben niet zeker.
Door den heer Burton. Ik gal instruoties dat die trnoka

:af~ezonden zouden worden met den 8 nur trein, die van
Kimberley ging Qm 8 uur op den morgen van den 19den
Deoember. Die trein gaat naar De Aar en loopt dan reoht'
.door Daar Kaapstad.

Mr. Solomon heeft geene vragen.

BENGT JOHANN NEILSON, beeedigd, Terklaarde. Ik bpu
'Voorman-opziohter bij het Kimberley Spoorwegstation. Ik
was op dienst op den ] 9den Deoemlier. Ik ging door het
ilpoorweg emplaoement op den oohtend van dien dag te 5.80
om de Dummers op te sohrijven. Zij komen voor op de
,nota van afzending geproduoeerd, als voigt:

S503, 1913, 2704, 2259, 8068.
De inhoud was ooke. Zij hadden toen nog geen

adressen. Ik zag de afzending dier truoks. Ik gaf
instruoties, dat .ze afgezonden zouden worden. Ik zag'ze
weggaan om 8 uur dien oohtend. Ik kan niet zeggen of
:zij adressen hadden.

Mr. Solomon had geene' vragen.

CHARLES BENJAMIN, beeedigd, verklaarde. In Deoember
U.l. was ik naoht-iDspecteur te De Aar. In die qualiteit
was ik op dienst te middernacht op 20 Deoember 1.1. Ik
herinner mij, dat er een passagier-aankwam met den trein
van Kimberley. Hij kwam naar het kantoor en deed onder-
:zoek naar 6 truoks coke, of die daar waren aangekomen
voor hem. Ik had hem nooit te voren gezien. Ik vroeg
hem om zijn naam en·hij gaf die als zijnde Warren, terge
lijkertijd gal hij mij een brief in een enveloppe gerioht aan
den Stationsohef De Aar. . • . • . • • . • . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .
Mr. .Burton leest volgenden brief: "Waarde Heer, Heeren
·"Warren &Co. hebben mij verzooht 5 truoks ooke naar hen
"te zenden, Daar De Aar. Zij zullen instruoties geven
." aangaande hetgeen met dezelve gedaan moet worden. Zij
"hebben mij gevraagd vraoht hiervan voor t6 sohieten het
-, geen ik doen zal, zoodra ik het bedrag weet. I.k heb de
'eer te zijn, welwillend de uwe, Gardner F. Williams."
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Getuige gaat voort. Op dezen brief zijn zekere potloodJ.
merken' ; mijn voorletters. en "van Warren &; Co. aan·
Simmer en Jack, Elandsfontein." Ik maakte die antee
keningen op den brief, want ik vroeg die persoon die-
.voorgaf Warren te zijn wat hij wou heboen dat gedaan
zou worden. . • • . . • . • • . ,"

Op· h~t ;nt~rlijk ·be;atten· die trn~ks' c~ke: De· tr~in:·
waarmede zij van De Aar weggezonden werden gaat naar
Naauwpoort. Die trein ha.d moeten vertrekken om 7.20.
. . . ., . . . . . . ~ . . . . . . . ,. ..
lk kreeg een bericht van afzending per post op Zondag
morgen. Ik herken den brief met bijlage als die door mij
ontvangen.. . • • . . • .' • . • • • • . ..
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
De brief is gedateerd 20 Januan. Ik ontving hem op
26 Januari., inhoud: "Voor Benjamin-Inspecteur te De
" Aar. Gehoord hebbende, dat gij mogelijk moeite kunt
"krijgen, doordien wij u geen bericht van afzending heb
"ben gelaten zenden wij het u toe. Warren & Co." Dit
bericht van afzending geproduccerd is de bijlage in dien
br ief, en het geeft de nummers der trucks. Het luidt
"'Simmer &Jack, Elandsfontein" en is geteekend "War

ren & 00." De brief is gedateerd.. te Johannesburg, naar
ik bemerkte. . • . • • • . . '. ....

EDWIN AsHTON GA.RRE~, beeedigd, verklaarde. Op
bericht van afzending zijn 2 stempels, een Kaapsche Spoor
weg stempel, en een Nederlandsche Spoorweg stempel. ... . . .. . . . . . ~ . .

THOMAS OVINGTON, beeedigd, verklaarde: Ik ben Bta
tionschef te Riverton Road. In December, 1895 was ik
klerk te De Aar. Ik was op dienst op den 19den DE!cember.
lk herinner mij den 8 uur trein, 8ankomende den avond
van dien dag. Ik heri.J;lner mij, dat in dien trein 5 schaap
trucks waren. Zij werden gozonden naar Elandsfontein..
Den volgenden morgen, bij hun aankomst am De Aar,
werden zij in de goederenloods geredenr . . • . • ..
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J00' N:EWTON JENNER, beeedigd, verklaarde •

lxxix;

•• ••• • ,. lJe Ie ,

Ik geloof "Bimmer.& Jack" was geschreven over eenige
der adressen. •. ..••.•••.
en mjn niet van Naauwpoort weggegaan vcScSr den morgen
van den 23sten December. In den morgen van den 23sten
December_arriveerde een reiziger van Johannesburg. .'.
. . .. ... .' . . . . . . . ~ . .-
Hij toonde mij een brief geteekend door den heer Diilord,
die agent is van de Kaapsche Spoorwegen te Johannesburg.
Ik ken zijn handteekening. De brief luidde, dat aIle facili
teiten moesten gegeven worden wat betreft die {) trucks coke. , . . . . . ~ . . .

JAMES BISSETl', beeAdigd, verklaarde. .
~ . . ".... . , .

Ik produceer mijn kasboek. pe datum van betaling was
20 December, 1895.. Betaling yond plaats per cheque van.
Gardner F. Williams. .. .

SAMUEL LORIMER,· beeedigd, verklaarde.
• • tI " •• ••••• .... • •

:Mr. Williams opende de deurt en wij vonden daar een
aanta! kisten • . . . . . . • . . . . . . .

. . . . . . . ...
Ik deed een voHedig onderzoek naar den inhoud der Store
kamer. Uit memos door mij ten tijde genomen yond ik
313 magazijn geweren, kaliber 303, gemerkt aan ondereind.
"L~e Speed." Zij waren ook gemerkt op de kolf "Small
Arms & Metal Co. Birmingham." Ik telde ook 636,600
patronen. . . . .. r

Ik yond ook 61 ledige geweerkisten, bD ~~n geweerkist met
werktuigen, alsook omtrent 1,960 sabelbajQDetten . .

. . . . .
Daar was ook een hoeveelheid coke .. .

• Zie noot bij B' '1& E.
t N, 1 van het~uis nabij de spoorwegzijlijn op dl De Beers Kutsch,
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Behalve de door mij reeds vermelde merken,op de kisten
waren sommigen gemerkt" British South Africa Coy."
voluit en Buluwayo via Johannesburg en Kaapstad. • t. . . . . . .
1Jijlage D. VERTALIN&.

Verklaring van Gardner F. Williams afgelegd in het voor
loopig onderzoek in Zake Regina fJ8. Gardner F.
Williams, den 8sten April, 1896.

Verklari'llg.-
De wapenen enammunitie, die in degetuigen verklaringen

genoemd worden aIs hier ontvangen te zijn, waren aan mij
geadresseerd door de British South Africa Company, met
instructie om ze VOOl ha.re rekening te bewaren, zooals bij
vr(Jegere gelegenheden gedaan was. Volgens mijn weten
werden later instructies gegeven door een ambtenaar van
de .British South Africa Company, wiens naam ik liever
met wensch te noemen, dat een gedeelte van de wapenen
-en de ammunitie van hier verzonden moesten worden. Van
tevoren waren de magazijnen, in welke de wapenen en de
ammunitie geplaatst waren, overgegeyen aan een ambtenaar
van de British South Africa Company, die personen in
dienst had om er op te passen en de beschikkingen om de
wapenen en ammunitie weg te zenden werden door hem
getroften.

Ik heb mij met deze beschikkingen met bemoeid. Mijn
naam staat op de spoorweg vrachtbilletten als de verzender
van Kimberley naar De Aar en van De Aar naar Elands
fontein.

Ik heb mijn naam met zelf geteekend op deze billetten,
noch gaf ik iemand volmaoht zulks te doen, noch was ik er
mij van bewust, dat men mijn naam aldus had gebruikt.
Het eerst kreeg ik mervan kennis, toen mij de rekening
voor de vracht tot betaling werd aangeboden. Ik betaalde
van Kimberlf y naar De Aar en schreef een brief naar den
stationschef aldaar op verzoek van een ambtenaar van de
"British South Africa Company, nadat de wagens van
Kimberley vervoerd waren en debiteerde de South Africa
Company met aUe onkosten.

• Zie o. &. No. 18.
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Geteekend voor mij,
(Get.) G. C. BA.YNE, R. M.

Ik heb geen licentie uitgenomen in verband mtat die
wapens en ammunitie en ik wist ook met, dat er eeni~

wet bestond, die het uitnemen eener dergelijke lioentie
noodig maakte hetzij om wapenen te dntvangen, h~tmj om
ze te vervoeren. Zoo ik van ~lllk een wet geweten hadde,
zou ik het toch niet mijn plicht geacht hebben om de
licentie uitteneme'D., daar ik ze niet heb ve:rvoerd :Booh last
gaf om ~e te vervoeren. Groote hoeveelheden wapenen en
ammunitie wel"den door de De Beers Consolidated Mines
ontvangen, geadresseerd van Kaapstad naar Kimberley
door de British South Africa Oompany in den tijd. der
eerste Mashonaland expeditie. .

Deze werden aan ons gezona.en om onder .dezelfde vaor
waarden te worden bewaard, als die welke in de getuigenis
worden vermeld. Ik. weet niet, dat men toon eenig ver
10f billet om die goederen te ontvangen heeft vetkregen.
De wapenen en andere militaire benoodigdheden daar
opgeborgen en die nu onder de bewariqg der Regeering
zijn, zijn het uitsluitend eigendom der llritish South
Afrioa Company.

(Get.) GARDNER F. WILLIAMS.

A (lA.- 98. JAMESON STROOPTO(""HT.
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Bijlage E. • VERTALING...
Aanteekeningen betreffende de ()vergave van wapenen door

het Reform. Comite aan de RegeerinKs-Commissie t&
Johannesburg, voorkomende in een opschrijfboek in,
het voorloopig onderzoek te Pretoria overgelegd doo):
den getuige N. van den Berg lid dier Regeerings
Commissie..

Reform Oomite.
Opgave Tan geweren.

Jan. Fitzpatrick
Flexor
Bonanza
Geldenbuis De('p
Wolff
Flexor

Vaten.
4 J.P.F.
3.G.F.
2
2
1 HOll.

2 G.F.

Inhoud.
500
300
~OO t
250 t
159
sao

180~

Wol:i 1 G.F. S maxims
Simmer & Jack Mij.

Trucks per spoor met coke : 800r

2609'
t Dt ~e opgave bij 'benaderUJg'; zal correct ~ezond.en worden.

Hecorrigeerd Simmer & Jack:
Van de stad '10
Van elders I.M.C. 800

84:0
Voorhanden aan de mijn 54:

" "" compound 2
56

Gt>zond~n Han :Eastprn ~40

Treasury Jumpers 140
Rose Depp ~O

,Tpppes sect. 157
Goddard ~t'ct. 26
Glf'noairn 20
Glenluce
Hoddard sect. 10

" 3 kisten 60
Gold Fields 40
B. E. Brown 22

775
Deserteurs (niet verantwoord) 7

-De uitgeleverd~ gew..ren waren allen gemerkt ..• Lee ~peed ~,.tont," terwi jl Up"
de meesten DOg voorkomen fIe lettE'rs B. S. A. & M. Co., (13irminghaIn Small Amul
and Metal Co) P

t Zie bijlagen C. eh D.

Digitised by the University of Pretoria, Library Services, 2011



AA~HAXc;SEL. ixxxiil.

Opgave van troopeu {gewapend) :
Jeppestown, Cleml'nt seatie 16U
W olhurer, Brellen 73
Vilhlge & tland Ore, 'fremeer 330
Braamfontein, AlJderSOll tJ!J
Bonanza, SpPDcer 40()
Hohenheim, Williams J! 5

Schotsch Corps 5u
Lawlev . 34
Tl'imbie Gunut'ry 2;')0
J...ittle do 10
Gilfillan Sampson 150
Bettington 1()0
Henflerson ·lO
Kurri Davis luu
Natal horse (Kolll'se) 50
lJonaldson 50
Forbes iO

Waterwel'ken Goddard 23u

2,~56

Uitgedeeld voor verdediging
del' stad ; • -

U . d' d d"' jollgeveer ~ I U.tge eela. v:~or ver e 19U1g
der IDIJnen

Voorraad 75
-340

~601
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30
29
9lJ
17

174
50

1465
175
23

8 Jan.

kist
(1565 ?)

Geweren aan de Regel-ring overhandigd tot op UJanuari,
189li, 11 v.m. :

Ala per kwitantie

Nog in te komen,
Simmer & Jack
Van Rijn
Commiss

Uden na il
omtrent

13
54
34
50

J
10

2068

151

2601
2219

221V

38:l
Ook ammunitie.

Daze ammunitie ward gekocht van Hoskpn & Co. en behoorlijk betaaJ.d.

Ammunitie omtrent 40,000 'Martini Henry gezonden aan
Rosken & Co. behoorende aftn Rand Schietvereeniging en
balans werd behoorlijk betnald.

Dit is behoorlijk betaald.

J bl'andkast· revolvers geadresseerd aan Bonanzli bevat
omtrent 70 levolvprs en eenige ammunitie, nu in banden
der Regeering.

Opgave naar gissing is 2,609, maar pr moetcn nog op
gaven inkomen VRn Bonanza Gold Deep van 4 vfoten, die
het getal waar~chijnlijkvermeerderen zullen met 150 of ~OO.

De geweren werden in't geheim op verschillende tijden en
's nachts ontpakt, dUB is die hoeveelheid wat moeielijk op
te geven, maar de vertoonde opgaven ziin zoo ns mogelijk
correot.
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De gewer~n kwamen in oilindel's naar Elandsfontein ge
adresseerd aan de Simmer en Jack Mij. en Geld. Deep .en
in 5 truoks geadresseerd aan de Simm~r en Juck Mij. ond.,r
ooke, en in de brandkast revolvers in handen der Regeering,
geadresseerd aan de Bonanza Mij.

Geen veldgesohut (kanonnen)t uitge110m~-fl, 3 Maxims,
ingevoprd.

De leege oilindprs zijn tE:' vinden :
Donaldson & Sivewrights yard, 'I J). k

C S 4

t
-e wamf.n aan ge-'

omm. tr. ... ... d d N L. uren e ovem oer
Geldenhull.i Deep ... ... 2 D b 11 0en ecem er. e
Bananztt. ... .. . ... 2 1 t t 4 k
Commissariaat Storen Robinsoll I aats ~ t .'6 nwa,men

M·· 6 om ren ~ taJem-IJ. \, ',' ..., b
Wolff ... ... 1) ere

l)e numm~rs der trucks kunnen uitgevonden worden aan
het station te Elandsfontein, zij kwamen aan op den 25sten
of :.::6sten December.

De heer Van den Berg vroeg of er eenige hoeveelheid
gew<:'ren~ ammunitie, ved-orgen was in de volgende mij nen,
alsook grof geschut en maxims:

Simmer & Jhck Mij.
Geldenhuis Deep,
East Rand Mijnen.
Bonanza.
Et>nige Maatschappilen behoorende aan de Gold Fields

of South Afrioa:
City & Suburban.
Ferreira.
:M.agazijnen en yards behoorende Hall mij.
Mr. Van den Berg sluit uit eenig klein getal gt;wel'en,

waarvan uitdeeling niet bekena. is voor verdedigings doel
einden, zag in hoeveelheden van Diet meer dan ~O, die
verzameld worden en aIle gew~ren, w8arvoor betaald it
(persoonlijk), zijn uitgesloten.

'Vij teekenen dit ter goeder trouw en naar ons beste
weten.

w.g.

"
"
"
"

LIO:N!L PHILLIPS,

FRANCIS _RHODES,

GEORGE FARltAH.,

G. SANDILAN,US,

C. M. CLEMENT.
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BijIage F. •
Rekpnin!!' van het De\"elopment Syndicate in de Jtandard

Bank of ~t)uth Africa te Johannesburg met bijbe
hoorellde stukken, ovel"~elegd door den getuige F.
Bulgen, accountant dier Bank, in het voorloopig
onderzoek te Pretoria.

Het "Development Syndicate,"
Johannesburg, 18 Dec., 1895.

Aan de gezamenlijke bestuurders
Standard Bank van Z.A., Bpkt.,

Johannesburg.
Waarde Ileeren,

Ik open haden met uwe plaatselijke tak-bezigheid eene
I'ekenin~ op naalO VHU hovpnvermeld Syndicaat.

AIle cheques zunen door mij als Secretaris en door twee
])irecteuren getcekend wOl'den.

Er zijn op dit oogenblik vier directeuren, nol. Col.
Rhodes eu de heer..n J. H. Hammoud, Lionel Phillips, en
J. Percy Fitzpatrick. wipr handte(.>kenin~en aan den voet
dezes zijn geplttatst.

Uw dw. dienaRI,
£10,000. (w.g.) R. W. SCHUMA.CHER.

Colonel Rhodes zal tel kenen Francis Rhodes.
])e h.r. J. H. Hammond" John Hays Hammond.

" Lionel Ph.illips" LiolJel Phillips
" J. P. Fitzpatrick" J. Percy Fitzpatrick.

(Vol'm No. 22.)
Aan de Standard Bank; Beperkt,

Johanuesburg Tak.
Wij, de onder~t·tef>kpndcn Francis Rhodes, J oho Hays

Hammond, Lionel PhillipR ell J. Percy Fitzpatrick ver
zoekeu u hierbij een rekening voor ,)US te openen te worden
g-enopmd "Development Syndicate" en, totdat schriftelijk
k(3nnis is gegeven van hnt tegeno"ergestelde, die rekening

• 13IijkplIs verkla.riDg van den getuige R. W. Schumaoh· r, Seer t&ris van hAt
Syndic·a...t, at'gelegd in het v· orIO'lpig f.nderzoelr, d.d. 10 Februari, 1896, mjn de
ohequ98, op d· ze I'AJcenipg gf'trokken, ..po .rloos verdwenen en ward het obeque
boekje "lUI het S.yndicllat door ~etuige verbrand. Voillens dfonzelfden getui.-re
werd"" lleen notulen of bneken (behalve sen &aDteekeningsllOe.kje (clali ook v6rbrand
werd) f!l. hOlJdOll eu bel!at bet SylJdicaat ge811 statuten.
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tedebiteeren (hetzij op crediet overtrekk:,ng of anderszins)
met a.lle cheques daarop getrokken, mits deze door twee
van ons zijn geteekend en gecontrasigneerd door R. W.
Schumacher als 8pcretaris.

En wij verklaren ODS gezamenlijk en afzondedijk aan
sprakelijk voor aUe zoodanige cheques en dat in geval van
overlijden, insolventie of uittreding van ~en of meer onzer
degene van ons, die overblij ven, de algehePle heschikking
:mal hebben over aIle gelden, die alsdan en daarna op het
credit van dt} gezegde rekenmg zullen staan.

Geteekend dezen l6den dag van ])ecernber, 1895.

(Get.) FRANCIS RHODES,

" J. PERCY FITZPA.TRICK,

" LIONEL PHILLIPS,

" JOHN HA.YS HAMMOND.

DEPOSITO SI IPS.

The Standard BanI; of South Africa Limited.

Credit.
~

Cheques.

Johannesburg, 14 Dec., 1895.

Developm~nt Syndicate. )

. . • .. ..• .£10,000 0 0

Received by Eu.
Paid in by R. W. Schumacher.

.£10,000 {O 0

Johannesburg, 18 Dec., 1895.
Development Synd'icate.

Cheques. o
• £10,000 J 0

Consdl. G. F. £10,000 0 0
Deposited by It. W. Schumacher. •
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£JO,OOO 00
10)000 0 0

J ohanllesburg~ 18 Dec., l895.

Developmpnt S~·ndicate.

Cheques Francis Rhodes . . .
H. Eckstein & Co. i • • ,

G. R.
pepositor, R. W. Schumacher.

£20,000 0 0

Johannesburg, 31 Dec., 1895.
Development Syndicate.

Cheques. Gold fields of S~ A. " . . . £10,000 0 0

G. R.
Depositor, R. W. Schumacher.

£10,000 0 0

Depo$itor, R. W. Schumacher.

Johannesburg, 31 liec., 1895.

Development Syndicate.

Cheques H. Eckstein. . • . • . . £10,000 ° 0

£10,000 0 0

Johannesburg, 6 Jan., 1896.

Development Syndicate.
Cheques H. Eckstein & Co. . • . . • £10,000 0 0

G. R.
Depositor, R. W. Schumacher.

-----
£10,000 0 0

Johannesburg, 6 Jfln., 1896.

I)evelopinent Syndioate.

Che~ues J. Rhodes: New Concession Aoc. £lO,OOO 0 Q

(i. R.
Depositor, R. W. Schumacher..

~lO,OOO 0 0
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£5,000 0 ().
5,000 0 0

10,000 0 ()o
'1

New Concession Synd.

Johlinuesburg, 7 Jan.r 1tS96..

Development Syndicate.

Cheques H. Eckstein & Co. . . . .

G. H..
Depositor, R. W. Schum4l.cher.

-----"
£20,000 0 ()

Johannesburg, 9 Jan., 1896..

Dev.elopment Syndicate.

Cheques H. Eckstein & Co. . . .. . £10,000 0 0'
Col. B.hodes1 ConCtlSSiO'D Syod. .' 10,000 0 0

G. R.
Depositor, R. W. Schumaeher;..

£20,0001 0 ()
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Borm No. 33. Del'eloptnent.

In account
The ~tandard Bank of South Africa.,

Secretary, B. W.

eDt.
F. Rhodes, J. H. Hammond,

1896.
Dec. 14 To ·Chq. R. ... 43602 £5800 0 0

601 3700 0 0
-··Cheq.. Book lJ 6 0

18... 60S 10000 0 0
~4 •• 604 8500 0 0
.2B .•. 605 10UOO 0 0
3] .. 606 10000 0 0

18!J6•
..3an. 2... 608 1500 0 0

609 162u 0 0
.3... 610 1100 0 0

011 30tJO 0 0
16 ... 613 10000 0 0

28{J56 5000 0 0
39633 :000 0 0

7... 43614 10000 0 0
616 8000 0 0

8... 616 1000 0 0
617 70UO 0 0

9".. 620 5000 0 0
618 2000 0 0
607 ~ooo 0 0
621 500lJ 0 0
619 6000 0 0

Balance 2714 14 0

~or the Standard Bank of S. A.., Ltd.,
Johannesburg 8/2/96~

£120,000 0 0

(w.g.) J. BULGEN, Audt.
-Volgens verklaring van den getuige W. F. Fairly, accountant van de Bank of

a896, werden iezl> betalingengedaan am de:linDa Donaldson& Sivewright,algemeene.r ZieBi~K.
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~JJndic(Jte.

with
Limitt)d, Johannesburg Branch.
~chumacher.

L. Phillips and J. P. Fit~patrick.

xoi

1895.
H/A. - Dec. 14
B/A. • 18

BfA. -' 31B/A.-
i 8!l6.

BjA.· Jan. 0
~·B/A. •
BjA. • 7
BfA. • 9
.A.B.C. t

do.
do.

Belief Fund :I:
Ambulance Corps
BfA.· .
_A. B. C. t
Ambulance Corps

..A. H. C. t
do.

B/A. •
.J. L. Martin
Belief Fund :I:
A. 13. C. t

Or.

By Cash £10,000 U 0
10,000 0 0
20,000 0 0
10~OOO 0 0
10~OOO 0 0

10,000 0 0
1(1,000 0 °20,000 ° 0
20,000 0 0

£l~O,OOO 0 0
Dy Balance £2,77~ 14 0

(w.g.) J. A. COOKK,

Ledger Clerk.
Africa, Johllonu88burg Tak, adgelagd ir. het voorloopig onder"Oek op 16 Ahart,

iban·I..laars, te Johannofllbut"g.
: Zie Bijlag 1 I.
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Aan den Secrctaris V~R"l·ALING..

Development Syndicate.
(Gelieve te 1eekent>n en tel'ug teo zendell fl.

2~ J21D., 1896.
Ml."jnheer,

Op uw verzoek hebben wij ons passboek nagezien en,.
verklaren wij hierbij dat de posten correct zijn, dat de
quitanties zijn ontvangen en dat de balans door de Bank
verschuldigd op ~1/J/96 van twee duizend zevell honderd.
vier en zevpntig pond 14s. een ware balans is..

(w.g.) R. W .. SCHUMA.CHER.

Aao den Destuurder van de
Standard Bank van Zuid Afrika,

Johannesburg.

Bijlage G.

Rekening l an het New Conoession Account Francis Wil
liam Rhodes in de Stundard Bank of South Africa te
Johannesburg, met bijbenoorende stukken, overgelegd..
door den getuige ~J. llulgen, accountant· dier llanknin het voodoopig onderzoek ta Pretoria.

DEPOSITO SLIPS.

1.'h.e Standa7'd Bank of South Africa, Li.
Johannesburg, 24 Oct.. 1895.

Credit. Francis William Rhodes.
(Col. Rl. Dragoons).

New lJoncession Account.
Cheque~~ orders, &c.
S/Draft on British SJuth Africa 00" Ltd. £I,OUO 0
dne thousalJd Pounds.

£I,OOU 0 (),
J. M, Gil
T. B. S.

A. J. Sharwood, Depositor.
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Johannesburg, 5 Nov. 189~.

Credit. Colonel F. WoO Rhodes.
New Concession A.ccount.

Cheques, Orders, &c.
Draft on B. S. A. Co., Capetown. . . • £500 0 0
Five hundred pounds.

£~oo 0 0
J. M. G.

A. J. Sharwood, Depositor.

JohaDne~burg, 7 Nov. 1895.

·Credit. Colonel F. W. Rhodes.
New Concession Account.

Dr~Jt on B. S. A. Co.., Ltd.. . . . . • £10,000 0 0
'Ten thousand pounds.

J. M. G.
£10,000 0 0

A. J. Sharwood, Depositor.

. ,,£5,000 b Q

£5,000 0 0

Johannesburg, 19 Nov., 1895.
Crpdit. Colonel F. W. Rhodps.

~ew Concession Account.
Chpques, ordt;,r, &c
Draft on B. S. A. Co.
Five thousand pounds.

.A.. J. Sharwood,IDepositor.

Johannesburg, 30 Nov., 1895.
Credit. Colonel F. W. Rhodes.

~ ew Concession Account.

-Cheques, Orders, &0.

B. S. A.. Lo., Ltd.. . . . . • • • • £1,000 b 0
One thousand pounds.

£1,000 0 0
.J. E.

A.. J. Sharwood, Depositor.
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Johannesburg, 10 D~c. 189&_
Credit. Colonel Rhodes.

New Concession Account.

Cheques, Orders, &c.
Draft on B. B. A. Co., Ltd.
One thousand pounds.

. £1,000 0 0"

£1,000 0 0:.

£lO,OOO 0 O'

£7,000 0 ()-

J.E.
A. J. Sharwood, Depositor.

Johannesburg, 14 Dec.. 189f>.

Credit. ('ol. ~.,. W. Hhodes.
New Concession Account.

Draft, &c.
Draft on B. B. A. Co., Ltd., Capetown. . £ I ,500 () 0"
Fifteen hundred pounds.

£1,500 0 ().
W. J.

A. J. Sharwood, Depositor.

Johannesburg, 18 Dec., 1895.

Credit. Col<Jnel F. W. Rhodes.
New Conctlssiou Account.

Chequed, Drafts, &c.
Draft on B. S. A. Co., Ltd. .
Ten thousand pounds.

£10,000 0 0'
J. E.

A.. J. Sharwood, Depositor.

Johannesburg, 19 Dec.~ 18~5.

Credit. Colonel F. W. Hhodes.
New Coucession Account.

Cheques, I h'afts, etc.
Draft ou B. S. A., Ltd.
Seven thousand pounds.

£1,000 0 07

J. E.
A. J. Sharwood, Depositor.
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£3,000 ° 0". ,

,Johannesburg, 21 Deo~, 1895.

Credit. Colonel F. W. Rhodes.
New Concession Aocount.

Cheques, Drafts, eto.
Draft B S. A. Co., Ltd.
Three thousand pounds.

£3,000 0 (),
J. E.

£1,000 0 (). .. . .

A. J. Sharwood, Depositor.

.Johannesburg, 27 Deo., 1895..

Credit. Colonel l? W. Rhodes.
New Concession Aooount.

Cheques, Orders, &c.
Draft B. S. A. Co., Ltd.
One thousand pounds.

£1,000 ° 0')
J. E.

A. J. Sharwood, Depositol·.

Johannesburg,6 Jan., 1890..
Credit. Coionel F. W. Rhodes.

New Concession Aooount.

Oheques, Orders, &0.. • . , • .'. £10,0"0 ° 0'''
Ten thousand pounds

New Conoession Aooount.
£10,000 0 ()

J. W.
R. W. Sohumacher, Depositor.

Johannesburg, 7 Jan., 1896.

. . .

Colonel F. W. Rhodes.
New Conoession Account.

.Cheques, Orders, etc.
New Concession Syndicate.
Ten thousand pounds.

• • £10,000 0 0'

£10,000 0 O'
J. E.

R. W. Sohumaoher, Depositor.
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Johannesburg, 9 Jan., 1896.

Credit. Colonel F. W. Rhodes.
New Concession Account.

Cheques, Order, &c.
:New Concession Syndicate £10,000 0 0
Ten thousand pounds

£10,000 0 0
J. E.

R. W. Schumacher, Depositor.

11 Janllari, IH96.
Aan KoI. F. W. Rhodes,

New Concession a/c.

(Gelieve te teekenen en terug te zenden.)

Mijnheer,

Op uw ve~zoek hah ik mijn Pasboek nagezien en ver
klaal" ik hierbij dat de posten correct zijn, dat de
bewijsstukken zijn ontvangen en dat de balans door de
liank verschuldigd op den 31sten Dec.. 1~~6, van vijf
honderd veertien pond ~8. 8d. een juiste balans is.

(w.g.) H. N~ HILLIOT;r.
voor F. W. RHODES.

Aan den Bestuurder van de
Standard Bank van Zuid-Afrika,

13eperkt, Johannesburg.
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Form No. 83.

AANHANGSEL•

Francis Willtam RhodJ8
In account with The Standard Bank 01 South

(In rekening met de Standa.rd. Bank

Dt.
1895.
Oct. ~4: To commissionand stp. on dft.

£1,000
Cheque R.23714 .

Nov. 4 726 .
5 To commission dft. & stp....

Nov. 7 To commission i 0/0 on draft
£10,000

Stamps on do. . ..
Cheque 735

19 744
Com mission & stp. on dft.

25 Chflque 754 .
Dec. ~ 758 .

3 759 .
10 Commission on draft .

Stamps do.
11 rhpque 778 ...
14 Commission & stp. on dft.
17 Cheque 776
18 783 ...

Com mis~ion & stp. on dft.
SbtmpS
Cheque 784

19 788
Commission on draft ...

Stamp'
Cheque 787

21 792
To cheque 794

796
Comwi~sionon draft ...

Stamps
Cheque 793

23 497
24 7~5

£ s. d.

[):5 °
764 ° 0
500 0 °

2 18 6

~5 0 0
550

10.1)00 0 0
5,000 Q 0

15 .) 0
100 0 0
500 0 0
37~ 0 0

2 10 0°15 0
500 ° °

8 10 °
244 2 2
200 0 0
25 0 °
550

10,000 0 °
2,000 ° 0

17 10 0
3]5 °

0,000 ° 0
65 ° °

3,000 0 0
400 0 °

7 10' 0
J 15 °

500 ° 0
500 0 °
128 9 8
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Form No. 83.
(New OonC688ion8 Account).
A;fric~ Limited, (Johannesburg Branoh}
'9'8D. Zuid.Afrika, Johannesburg tak).

"

"

"

Ct.
£ s. d.
1~000 ° 0

600 ° 0
10,000 ° °

5,000 0 °
1,000 ° °
1,000 0 1)
1,500 0 0

10,000 0 0
7,000 ° °
3,000 0 0
1,000 ° 0

10,000 0 0
10,000 0 0
10,000 0 0.. .

"
"

"

"

"

"

1895r-
Oct. 24 By Cash ...
Nov. 5 "

7 "
19 "

Nov. 30 By Cash
Dec. 10

14
18
19
21
27

1896.
Jan. 6

7
9

·Vergelijk Bijlagen F .11. en I.

H2
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