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,raD Rapitein .vA,a~"IAIIi.
• Groot Opperhoofd van de
l. deJzwarts ~at~, Groot ,Nama-
, (juIlland, ZUId Weet Alrika;

---j

INhet uitcef;ru;n;van mijn e1gen
regt en sbeoluté magt al. ~.

hanhJijk Sroot opperhoofd vut de
EondelfWarts Natie !en Kapitein ivau
het Bondelzw&rts G~ondgebied, ,ro-
klameer ik 'hierbij, vprklaar en maak
'~i y-':1"~ :~delend, met toe8~. I

~]'ifu.mIJn VEB¥OKDELIlID ()p. OP ,I
VOU,ER, en met toe'termning erl op
raad van mijn Onder !:E~
Ministe1'8, Regters ren R 'edeli
iD Rade versameld.] dat ik heb toe-
gfstfUln •(onder an~ere privilegi~n,
regten en voordeelen) het eenige
regt om te prospec~eeren en IOekeu
naar M~E;lULEN. ~ELGE8l:&l5lt.tD,
ElZ., binnen de wrken van het
Bêndelzwarts Gron4gebied (uitalui.
.tande ~echts de 1 Eigend<'lllDl8D,
waarover: vroeger zdlke r.egten zijD
toef;!estaan of verkocht aan anderen,
altijd bultengesloteni echter de Rau.
tenbach iCcneessie, jdat voor goede
.em roldoende redenea onherroepelïjk
is g{:C8n~lleerd en np' en Bedert 4en
Iuden d.g van Oc~ber 1889 'faD
nul en geener W1IJU'd~ is) en deq te
bewer ken en te exporteren aan het
X~araskhoma Explqratie en pros-
peeteer Syndicaet, [Beperkt, wier p. het wtlPel!enelD
gde"istreud adres is regten

, hankelijk
" Cornhill C~mbers, Zwart modder
" 63i Cornhill, hit'rb~ en maak
• Iionden, KC." delen e met de
~'m:de vergunning e.uwigdnrend· te mijn Ve']rm(led(t'liiJltfln • '"vn......
gfIjiettD,' fn met volle magt om te met toestem
a!sjf;neren of te transPorteren, zooala ne Kleine 'PJ]tertloOlrde:n.
lij ~il, h~t geheel of1eenig deel van Iiitein, ,
hare reg tel!' voordealen en priviJe- eden in Bade V~J'Ia*Dellti.
glen zoo;1oegesffl~ ~an eeJlÏge 8;0. (onder andere rt"1l'1[1IJ)_ '1iIe~:n_
dere :M astscheppij pI Maatscha,p. voorregten
pijen of bn eenig P~rsoon of P~_ toegEItaan om·
scnen, alS de Directeuren van bet te zoeken n~ ··Jll.luerlueo. JIlaelare-
g~nt€mc:!EI Sydicaat, in de uitoefe- steenten, ens , UI&I''''''''
DlDg \ aD hunne eigene discretie, het Zwartmodder : UT9n«lZElbiEiden .
rsadzaamjmogen aehtén. ,genoemde artiktleli be1irerhn en

Bn daAr genoemd Syndicaat eene ze te exporteeren ~an de K•• RAO'o

kosfbare ' expeditie in mijn land HOU :hPLO:um imr: PJiOlPiCua
h~~ g~zonden, goed! uit. en toege- StniDIOli1' B~1', wier ~ia.
rust, die nu bezig is! en reed. voor treerd wee is i; i'
eenige maanden bezigJis gelVeeat om Cornhill ChAuntiet.· 1
te meten en d~ bro~en vau mijn 6~ dornhmj ,l

~ ~ ontginnen len om .voor . ,
Mi4e1a1en te prospecteeren, verklaar .. ; ~den, ~O.,
ik hierbij mijne intentie om de reg_ om de. vergu~ning leeu:wigdu~od te ,
ten van gezegd Syn<Ucaat te onder. geb~eD ~ met ~volle magti om te '
steunen .tegen alle aanvallen en om aasig,t;lee':8D dfte ,tr~sport~~ 100-
&lie!Protectie die. in niijn Magt il te als ZIJ wil. h~t ~ele of eeqig ge·
geren aan de Directeuren en hunne deelte van h ..re reSten, voofdeelen
Bestuurdera, Agente~ Bedienden en en .privelegi~o ~oq afge.~, aan
~bëmployeerden; en I ik waanch~w eenige .andere ~t8chappi,en of
hierbIj alle personen bm zich niet te aan eenl~ Persoon ~ Parsonep"100-
beraoeijen met de ~nceS8ionareue als de-Directeuren In ~et. uitdefenen
of nare. Direc~UIen,j Bestuurden, van hun, eigen diacre~e, ~m
Agenten! Bedienden; en Geëmplo- mogen, achten. .; ': Nieuwe
~ee~de.nin hunne weltige occupatie EJ;l ~ wa~T8chu1f hierbij aJJe per- , "- - . '
ID IlllJll: LAND; en v~der NIm TB BODen n.let zijili te bemoeijen ~et de '
PRqSl"£l'TIEREN VOORlJINERALD, ~ ConCtll!8~onarêsae of }$re Dilecteu-
binnen de perken vanj genoemd Syn- ren, B~~en, ~eDten,' B.edieo. 0-
diC~t'8 Concessie &O~er de vooraf- den of Gtëmploy~rden in \hunne .=. .- ..
gaande schriftelijke to!estemming van wtttige oocu~tie in het ,Zwa~mod. ':'"
deConées8ÏoDaresse. ; . d!R' GrODdge~e<l, en Nm DiP.o,- _ ..
En volgens de Urmen van de PBO'l'EBRDvoor )[Jn~~lD, Bdelge-

'IActe : van Con~tie van de steenten, eos" binn~ de Perken
Bondelnarts CODCe88le" autoriseer van genoemde «Pondessie; "nder
Ik lper~ij pu~licatie ~ deze mijDe voorafge.aode BC~lijke ~~m·
,Prac1a~atle ID mlk~ Couranten.in ming van de Oonctasiqnare.i
het Duitech Zuid W"t Afrika Pro- ~n ik auwrÏ8eer hf.erbij w,blica-
tee1iol1Ll\t, Berlijn, Londen, de Kaap- tie van dese mijne Prool~tie in
koloDlei Britach BedlwanaJand, 'de lulke Couranten ~D Zuid Ariib en
()~je' Vrij8taat en .ide Zuid Afri. elders ~ls d~. D.icy.c~ure~ ~ het
kaa~~l'heRepubliek ,~s de Directeu- ~DCe81Ue SJ)ndi~t: goed i&UIlen
reu; van het Con_ie Syndicaat .TlDden., ;, j
no<:kllgZullen denken] _' Gegeven onder -*ijn. hand teKeet·
Geg~'Ven onder uiijne hand: te 1I!&t1sboop, Zwart,*od~et G~Ddge-

Ke~.tm~shOQp, ~w~9dder GroDd. bied, G~t Na;aaqualand.!] Zaid
g~blCd,j U.root Namannaland, Zuid We!~Afrika, d~~ ~~8ten ~, TIm
)\ tl~~Afrika, dezen ~6aten dag.,an luDIJ 1890. ..: l j
JIlIUJ ~!:HW, i ZlJ~ :, !

.! ZijD ~ . WILLg (Xl ORBIBTUN,
1W1LLEM (X) dUUSTIAN, : ll. ( : : I·

: Merk ! ~~ OWethQotd.
. : G~tJ Opperhoofd. op l~t ft1I h8t.B~' ~Ii,
Gp )!lst van het G~t Opperhoofd, nA A,8~ I ~

Li ! TIMOrHEU~ SNEEWE, Xa2~T:! h~tZ~
~ Qnd Ka 'leiD modWir .G,rolldgebied.

Ala 'Gl.tnigen ._ i er pl.. .~jn;' . ,.!
u. c, W, GlB80N, ! . KATTUU8 lf> ,LA1'~
Q, A. MACLUlf, • , ...,.nr ,i

OJ1der Jrapitein;nn hetiZ;t~
. .' modder! C!r~bied.

TDlOTHJrnS Sf~. ':
ODder "'PJtem I:r¥ de, t ; !BOacWtwaru.
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Q~ ren t het bedrog
roor h"t opb. fft'n
omtnmt de Dela
,('geven. worden.
dien er ID toegestemd
.to*d £28,000 aI.
zen: ID het deb~t
Ibihg der Wet op de
gol.od, zeide Sir Jill. '·el~llu.uo'D
<!D~ol!!elijk W&8 om
~alipkoJonle op al
de :lam beei te U"~IUtnllven,
Gladstóne zeide dat
&, bvereenkomst t
Duit!chland verzt,tkJ,
vh~iell;8te vun Lord
!fet; débat werd ten
De Kommandant vand, iK.reeftenfaktorijeo
N,ew1oWld¥nd wegen. ~tleo.l1j.
otereenkomat met
b~dgeoomeo, heelt
hij er gelil ten hat!
m()€~ Baird voor het
d,hil!geven,
94. de centenaar,
kd,t!i~ te Rio 7,800
Norttmu.n hebben
Da)u :de Kaap, Tent>riJf" "Ipeo:t .. ,.tlll
9 ~ '11 V.m. verlaten. !
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OVI~L ~NDfCllB 1'gLE-
, GRA!JrDI~.8T.
! 'I

KA.APKOL~NIE.
lJ$ Port Eliza.eth8Che ' loon ....
i i lIarktl "
1 ) i
: -1

~ltT ELIZABETH, i24 JULI".-.utli
1I'olm,rkt heden morgenj wa goed
zoc~t,: fn van 162 balen werden f08
koo,ht~ Prijsen onnranderld. Ze.tig
Ingor,baar, wa&rvan 41 ~den ..._I~~"!.!..I<~,,,_

op pe :n&renmarkt en prijzen vut \'OCI"J]".~~
&il~ 'lfrten. De ~!r~ll1D.~ bnatte .• lW. ~:S=51r:i~;:M!;~~;
eer,te :kJaaae partIJ'J". di4 goede pnJ- bel ~ '; l~L1:C=:t~~.:r.t.rl... _ ...
beh)ialdel1. ~ ; ... "" ... __ - ... It f~ ~~~~~LI;'~[
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