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, De ~on:missie heeft de eer bij deze te rapporteren: Dat het werk, aan 
de Commissie opgedragen, volbracht is, met uitzondering van volledige 
hla.dwijzers die eerst bij afdrukken kunnen opgemaakt worden. 

De Commissie heeft verzameld en gerangschikt. 

lstens. Aile Conventien en rrractaten tusschen den 0. V. Staat en 
V reemde Mogendheden. 

2dens. De donstitutie van den 0. V. Staat, en Heglement van den 
Volksraad, met bijvoeging der gemaakte wijzigingen. 

:~dens. De verschillende Ordonnantien van af het jaar 1854 tot en met 
het jaar 1876, met kantteekeningen verwijzende ua.ar lat.ere 
bepalingen. 

4dens. Alle Raadsbesluiten die nog kracht van wet hebben. 

Onder deze laatste afdeeling heeft de Commissie het doelmatigst 
bevonden om de Raadsbesluiten te I'angschikken onder verschillende hoof
den bij wijze van Ordonnantien, welke de Commissie voorstelt door den 
HoogEd. Volksraad zullen worden vastgesteld op de wijze, aangetoond in 
nevensga.ande stukken. 

De ondervinding door de Uornmissie opgedaan, betreffende het moeijelijke 
'fan verzameling en rangschikking, de duisterheid onopgemerkt, daargesteld 
door met elkander strijdehde bepalingen, en de overtuiging dat vele 
helangrijke wett.en aan het publiek onbekend blijven omdat. zij slechts in 
de N otulen, of vroegere Gouvernements Oo-wranten zijn vervat, die niet 
langer verkrijgbaar zijn, noopt de Commissie om dringend aan te bevelen 
dat de HoogE d. V olksraad het Reglement van Orde zoodanig wijzige, dat 
aile veranderingen of bepalingen van wet in het vervolg aileen bij wij ze 
van Ordonnantie gesehieden. 

De Com~issie }weft de Ordonnantie No. 6, 1843, der Kaap Kolonie op 
nieuw doen vertalen, en opgenomen als Ordonnantie No. 29, 1877. 

Verder wenscht de Commissie den HoogBd. Volk'lraad opmerk?.~~m 
te maken dat alhoewel artikel 25 van Ordonnantie N-J. 105 dcr Kaap 
Kolonie door het Hooge Gerechtshof verklaard is _geworJen bij usantie va;n 
kracht te zijn in dezen Staat, en dat andere art1kelen dez~r Ordonmmt~e 
door de W eeskamer van den 0. V. Staat als r:icht~moer aangenomt.n IS 
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geworden, gemelde Ordonnantie of zoodanig gedeelte er van als op onze 
omstandigheden toepasselijk mogt zijn nimmer alhier uitdrukkelijk door 
deu HoogEd. Raad als wet is verklaard geworden; om welke rede de 
Commissie het wenschelijk acht dat zoodanige vaststelling zoude plaah• 
vinden. 

Ten einde beter controle over het drukwerk te kunnen uitoefenen en 
behoorlijke bladwijzers te kunnen opmaken beveelt de Commissie aan dat 
~et Nieuw W etboek alhier worde gedrukt-en in behoorlijke ban den 
mgebonden ten genoege van Zijn HoogEd. den Staatspresident. 

Alvorens te eindigen wenscht de Commissie haren dank uit te drukken 
nan Advokaat van Hogendorp voor de belangrijke bijsta.nd door hem a.]fl 
Honora ire Secretaris der Commissie bewezen. 

1!-,. W. REI'rZ, Hoofdrechter. 

C. ,J. VELS,. Staatsprocureur. 

0. J. TRUTER, Landdrost, Bloemfontein . 
• J. G. FR.ASEH, WeeAheer O.V.S. 
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ERRATA. 

Op pagina 155 (Art. 2, Ord. No. 5, 1858) voor "twee" lees "vier" (V.R. 
B. van 5 Maart, 1864.) 

Op pagina 15'7 (Art. 16, Ord. No.5, 1858, vorm B.), voor '' (geteekend) A.B." 
lees " (g eteekend) 0. D." 

Op pagina 1'71, tusschen de woorden "Gazette" en "Ordonna;ntie," lees 
" van 20 Mei, 1854." 

Op pagina 1'73, hoven aan (Art. 8, Ord. No. 3, 1859), voor "£1,500" lees 
"£1,000." 

Op pagina 1'74 (Art. 9, Ord. No. 3, 18,)9), bij de cijfers "2, 6,'' lees hij 
wijze van nota" zie Art. 43, Ord. No. 14, 1877." 

Op pagina 228 (Art. 14, Ord. No. 4, 1871), voor "of ongem'gend zijnde" 
lees ''of geeigend zijnde." 

Op pagina 246 (Art. 18, Ord. No .• ), 1873), voor "dertig dagen" lees "zes 
v;eken _;" en voor '' veertien dagen" lees "drie welcen" (V.R. B. van 31 Mei, 
1875). 

Op pagina 248, voor " Ordonnant-ie No. 1, 18'74" lees "Bijvoegsel aan Ord. 
No. 1,1874." 

Op pagina 314, (Art. 36, Ord. No. 14, 187'7), voor "1855" lees 
" 1858." 

Op pagina 318 (Art. 22, Ord. No. 15, 187'7), voor "vergelijkender" lees 
vergelijkenden." 

Op pagina 321 (Art. 15, Ord. No. 16, 187'7), voor "op iedere cheque een 
zegel van 6d." lees "op iedere cheque een zegel van ld. ;" en voor "1d." 
lees " 1s." 

Op pagina 331 (.A.rt. 3, Ord. No. 22, 18'7'7), voor "No. 5, 18'74" lees "No. 
5, 1873." 

Op pagina 334 (Ord. No. 29, 1877), vo9r "No. 4, 18'76" lees "No. 4, 
18'71." 

Op pagina 348 (Art. 81, Ord. No. 31, 18'77), voor "£2 lOs. 0." lees 
"£2 0. 0.; en voor "£2 lOs. sterling" lees "£2 sterliag." 
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.PAG. 

ADMINISTRATIE VAN FINANTIE, Ord. No. 15,1877 315 
AGENTEN EN PROCUREURS-Wetsbepalingen over, Ord. No. 17,1877 323 , 
AMBTENAREN, GOUVERNEMENTS, of hunne echtgenoten, rege-

lende rechten op Bandel of Bedrijf, Ord. No. 33, 1877 . . . 352 
GOUVERNEMENTS-Wetsbepalingen over, Ord. No. 

6, 1877 .. . .. . .. . . .. .. . 297-299 
AR'riLLERIE CORPS REGULATIEN, Ord. No. 3, 1876 267-272 

BAKENS OF LANDPALEN, Oprigting van, Wet over-Ord. No.3, 1857 145 
BALJUW EN BODE-Wetsbepalingen over den, Ord. No.9, 1877 303 
BA~K LICENTIEN-Wet over, Ord. No. 40, 1877 360 

CIVIELE ZAKEN--Zie Procedeeren. 
CONSTITUTIE (OUDE), Bepalingen over-Jurisdictie Lagere Hoven, 

Ci viele Zaken en Kiezing Heemraden nog van kracht 
(HERZIENE)-" K walificatie van Kiesgeregtigden, Art. 1- 4 

Plichten, Machten van Volksraad, 5-27 

" " 
President, 

Uitvoerende Raad, 
De. Regterlijke Macht, 
Het Krijgsstelsel, 

" 28-41 
" 42-46 
" 47-49 
" 50-55 

Mengel Onderwerpen, , 56-61 
Nadere omschrijvingen-Ord. No.1, 1856 
Verschillende W etsbepalingen met betrekking tot de, 

Ord. No. 4, 1877 ... 
CONSULS-Wet over, Ord. No. 28, 1877 
CONVENTIE VAN BLOEMFONTEIN van 23 February, 1854 

" 
" 

" 

Art. 1. Onafhankelijkheid gewaarborgd 
2. Geene Traktaten benoorden Oranjerivier .. . 
3. Regeling van verkoopingen door Griquas .. . 
4. Bezitrecht achterblijvende Britsche onderdanen 
5. Uitlevering van Misdadigers wederzijdsch ... 
6. Certificaten, wederzijdsche, te erkennen 
7. Slavernij afgezegd 
8. Inkoop van Ammunitie ... 
9. Britsche Consul te benoemen 

VAN AI.JIW AL van 12 February, 1869 ... 
Tot regaling van V rede-voorwaarden, enz., met Moshesh 
VAN LONDEN van 13 Juli, 1876, omtrent Griqualand 

Diamantvelden ... 
CRIMINEELE ZAKEN -Zie Procedeeren. 

32 

32- 33 
33-35 
35- 36 

36 
36 
37 
37 
52 

295-296 
334 

2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
4 
4 
4 
5 

5- 8 

27- 29 

DIEREN, Misha.ndeling van-Wet tegen, Ord. No.2, 1876 26G 
DISTRICTSLIJNEN-Ord. No.2, 1877 287 
DOBBELARIJ, Ord. No. 26, 1877 333 
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DOC'TOREN IN DE REGTEN, Admissie van-Wet over, Ord. No.2, 1872 235 
DORPEN-Ordinance No. 2, 1877 287 
DORPSREGULA'riEN-Waar geene Municipaliteiten zijn, Ord. No.2, 1858 152 
DRANK, Verkooping van Sterke-Wet op, Ord. No.1, 1856 128-139 

EDELGESTEENTEN EN KOSTBARE METALEN-Wet over, 
No.3, 1871 

]~EESTDAGEN EN ONAFHANKELIJKHEID, Ord. No. 10, 1877 

GELDHANDEL-Wetsbepalingcn over, "Ord. No. 18, 1877 
GENEESKUNDIGEN-Wetsbepalingen over, Ord. No. 19, 1877 
GERECHTSHOF (Hooge)-Verdere bepaling over, Ord. No.7, 1876 
GEREOHTSHOVEN (Hoogere)-Zamenstelling van, Ord. 2, 1875 . 
G ETUIG ENIS-Wet op, Ord. No. 6, 1856 
GRAS-Wet op het branden van, Ord. No.3, 1858 
GREY COLLEGE, Reglement voor-Bijvoegsel Ord. No.1, 1874 

HEEMRADEN-Zie Art. 1, Oude Oonstitutie ... 
HEERENREGTEN-Restitutie van, Wet over, Ord. No. 4, 1868 
HEEREN EN DIENS'rBODEN-Wet, Ord. No.1, 1873 
HOLLANDSOHE TAAL-Vastgesteld bij Ordonnantie No.3, 1854 
HOOFDWEGEN-Wet over, Ord. No. 37, 1877 
HOOGVERRAAD EN GEKW:ETS'rE MA.TESTEIT---Wet over, 

No.2, 1869 
HUWELIJKSWET-Ord No. 1, 1859 

IJKEN VAN MATEN EN GEWIOHTEN-Ord. No. 41, 1877 
IMPOSTGELDEN-Wet over, Ord. No.4, 1867 

Ord. 

01·d. 

JURISDIOTIE, RONDG. HOVEN, CIVIELE ZAKEN-Art. 1, Ord. 
No.1, 1856 

LAGERE HOVEN, OIVIELE ZAKEN 

" OVER MISDADEN BUITEN DEN S'l'AAT-Ord. 
No.9, 1856 ... 

LAGERE HOVEN, CRI.MINEELE ZAKEN-Ord. 
No.5, 1857 ... 

JURYMANNEN--Wet over Qualificatie en Pligten van, Ord. No. 2, 1857 

KAARTEN, Vcrvaardigen van-Wet over, Ord. No.1. 1863 
KIEZING VAN PRESIDENT OF ANDERE AMBTEN AREN-Art. 1, 

Ord. No.1, 1856 
KIJEURLINGEN, Apprenticeren van-Wet op, Ord. No. 11, 1856 

, Belasting op-Wet over, Ord. No.2, 1871 ... . .. 
Hoe zij eigendomsregt bekomen op Vastgoed, Ordon-

nantie No. 5, 1876 . . . .. . .. . .. . 
Wetsbepalingen over, Ord. No. 11, 1877 

KOMMANDOWET-Ord. No. 1, 1866 
Aanvulling van leemten in, Ord. No. 35, 1877 

KRANKZINNIGEN-Wet over, Ord. No. 27, 1877 
KRIJGSWET-Schadeloostelling van handelingen uit, Ord. No. 8, 1857 ... 

Ord. No. 10, 1857 
KRIJGSBEHOEFTEN, Handel in-Wet op, Ord. No.7, 1858 ... 

Verdere voorziening over Ord. No.1, 1864 

222 

305 

324 
326 
277 
262 

113-121 
153 
256 

32 
\ 212 

237--240 
51 

357 

215 
165 

360 
211 

56 
32 

127 

146 
143-145 

185 ,. 

52-- 54 
139\141 

220 

272-273 
306 

189-195 
353 \ 
334 
148 

148-150 
160 
188 

\ 
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PAG. 

KRIJGS- EN KOMMANDOWErr-Verdere bepalingen, Ord. No.l2, 1877 307 

LANDCOMMISSIES-Wet over, Ord. No.2, 1854 en No.1, 1877, p. 51 en 278-287 
LANDCOMMISSIE ZAK:BJN IN APPEL-Zie Procedeeren. 
LANDDROSrrEN--Wetsbepalingen over, Ord. No. 5, 1877 
LANDLOOPERIJ EN VEEDIEFTE-Wet ~p, Ord. No.1, 1860 
LANDMETER-GENERAALS KANTOOR-Wet over, Ord. No.6, 1876 ... 

Ord. No. 36, 1877 
LENG'rEMAAT, Eenheid van-Wet over, Ord. No.2, 1863 
LICEN'riEN--Uitnemen van, Wet over, Ord. No. 39, 1877 
LONGZIEK'rE-,Vet ovm·, Ord. No.1, 1854 ... 

MA'L'EN EN GKWICHrrEN-Wet over, Ord. No.1, 1869 
Wet over IJken van, Ord. No. 41, 1877 

MOLAPPO EN ZIJNE ONp:BJRDANEN-Wet over, Ord. No.3, 1866 ... 
MOPELIE-Kommandant bij, Ord. No. 34, 1877 
MUNICIPALE COLLEGIEN-Wet op, Ord. No.8, 1856 

vV aar geene zijn, Dorpsregulaties, Ord. 
No.2, 1858, 

ON AFHA NKELIJKHETD VAN DE INWONERS van Oranje Rivier 
Souvereiniteit gesehonken, Art. 1 Conventie 23 Feb. 1854 ... 

ONDERWIJS-vVetshepu.ling over 
OORLOG O.B, VREDE--Art. 1 en 2 (b), O:r:d. No. 1, 1856 
OP:METING, GENERALE--Ord. No. 30, 1877 
0 RDONN AN'riES-

1854, No. 1-Tegen V erspreiding van Longziektc 
2-Zie Ord. No. 1, 1877, Landcommissies 
3-V aststelling Hollandsche 'faal 

1855, No. 1-Handel in Kl'Uid (zie Ord. No.7, 1858 en No.1, 1864) 
2---L~.mdlooperij (zie Ord. No.1, 1860) 

296-297 

181-183 ' 
274-277 

354 
187 
359 

50 

213 
360 

200-201 
353 

121-127 

152 

2 
309 

55 
3~~5 

50 
51 
51 
52 
52\ 

1856, ~o. 1-Uitlegging en Omschrijving der Constitut.ie 52- 58 

" 

" 
1857, No. 

,, ,; 

2-Echtheid van 'restamentaire Geschriften en Procuratien 58- 59 

3-V ervaardiging van l~egulaties door Uitvoerend Gezag 
4-Regulatien voor Crimineele Procedures 
5-Tot oprigting van Registratiekantoor 
6---Wet op Getuigenis 
7-Tarief (zie Ord. No.3, 18.59) 
8-Municipale Collegien 
9-J urisdictie over Misdaden buiten den Staat ... 

10-Verkooping Yan Sterke Drank, enz. 
ll-Apprenticeeren van Kleurlingen ... 
1-'rransporten te bekomen van V aste Goederen per 

Commissie 
2 -Qualificatie en Plichten van J urymannen 
3-0prigten van Bakens of Landpalen 
4-Schuthokken (zie Ord. No. 5, 1873) 
5-Qrimineele J urisdictie, Lag ere Hoven 
6-V ervangen door Ord. No. 2, 1870 ... 

60 
99-110 

110-112 
113-121 

121 
121-127 

127 
128 

139-141 

141-143 
143-145 

145' 
146 
146 
147 
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ORDONNANTIES-
1857, No. 7-Diensttijd Veldkommandanten en Veldkornetten 

8-Schadeloosstel!ing van Handeling in de Krijgswet 

" 
9-Kommandowet, vervangen door Ord. No.1, 1866 

, 10-Krijgswet 
1858, No. 1--Tegen V ernie ling van Wild 

, 2-Dorpsregulaties waar geene Municipaliteit zijn 
3--Tegen roekeloos branden van Gras ... 

, 4-Wisselregt 

" 
1859, No. 

1860, No. 
1861, No. 

1862, " 
1863, No. 

5-Heffing van Transportregten 
6-Verkoop bij Publieke Veiling 
7-Verkoop van Krijgsbehoeften 
1-Huwelijks Wet ... 
2-(Zie Ord. No.2, 1861 en Ord. No.3, 1875) 
3-Tariefs bepalingen 
1-Landlooperij en Veediefte 
1-(Zie Ord. No.2, 1875) 
2-(Zie Ord. No.3, 1873) 
1-Toelating van Procureurs ... 
1--0mtrent vervaardigen van Kaarten 
2-Eenheid van Lengtemaat ... 
3-V ervangen door Ord. No. 2, 1865 ... 

1864, No. 1-Verdere voorziening over Krij gsbehoeften 
1865, No. 1-(Zie Ord. No.1, 1866) 

2-(Zie Ord. No.4, 1871) 
1866, No. 1-Kommandowet .. . 

2 -Occupatie Wet .. . 
3-Molappo en zijne Onderdanen 
4--Voogdijschap van Minderjarigen 
5-Paswet voor Basntos 
6-0mtrent gedeelte van V eroverd Grondgebied 
7-(Zie Ord. No.2, 1871) 

1867, No. 1-Heffing van Successieregten 
2-0mtrent Regt van Prosecutie 
3 - Heffing van Recognitiepenningen 
4-Zegel en Impostgelden 

1868, No. 1-·-Verbergiug van Geboorte ... 
2--(Zie Ord. No. 31, 1877) 
3-V ervallen 
4-Restitutie van Heerenregten 

1869, No. 1-Maten eri Gewigten 
1869, No. 2-Gekwetste Majesteit 
1870, No. 1-(Zie Ord. No.2, 1874) 

2 ·-Aanstelliug en Gezag van V rederegters 
1871, No. 1-Maken en Verleggen van Wegen ... 

2-Belasting op Kleurlingen ... 
8-Edelgesteenten en Kostb'are Metalen 
4- W eeskamer Wet ... 

PA.G. 

147 
148 
148 

148-150 
151 
152 
153 
154 

154-158 
158-160 
160-165 
165-170 

170 
170-181 
181--183 

184 
184 
184 \ 

185-187 
187 
188 
188 
189 
189 

189-195 
196-199 
200-201 

202 
203-204 
204-207 

207 
207-209 ./ 

209 
209 
211 
211 
212 
212 
212 
213 
215 
216 
216 
219 
220 

222-224 
226·-234 
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ORDONNANTIES-
1872, No. 1-Uitlevering Misdadigers uit Natal ... 

2-Admissie van Doctoren in de Reg ten 
3-Roekelooze V ernie ling van Wild 
4-(Zie Ord. No.2, 1875) 

" 
" 

" 
5-(Zie Ord. No.1, 1874) 

1873, No. 1-Heeren en Dienstboden Wet 
2-(Zie Ord. No.4, 1876) 
3-Regten van Reizigers 
4-Handel in Schietkruid 

" 
5-Publieke Schuthokken 

1874, No. 1-0penbaar Onderwijs en Grey Uollege 
, 2-Xanthium Spinosum 

1875, No. 1-Roodwater Ziekte 

" " 
2-Zamenstelling Hoogere Gerechtshoven 
1-Uitlevering Misdadigers, Kaapkolonie 
2-Mishandeling van Dieren ... 
3-Artillerie Corps, Regulatien 

1876, No. 

" " 

" " 
4-(Zie Ord. No. 37, 1877) 

" " 

5-Eigendomsregt op Vastgoed aan Kleurlingen 
6-Landmeter-Generaal's Kantoor 
7-0ver het Hooge Gerechtshof 

1877, No. 1-Plichten, enz., vau Landcommissies 
2-Wijks- en Districtslijnen en Dorpen 

" 

1877, 

3-Procedeeren in Orimineele en Civiele Zaken 
4-Met betrekking tot de Oonstitutie ... 
5-0ver Landdrosten 
6-0ver Gouvernements Ambtenaren ... 
7-0ver Vast Eigendom 
8-0ver den Staatspresident ... 
9-0ver den Baljuw en Bode 

, 10-0nafhankelijkheid en Feestdagen ... 
, 11-0ver Kleurlingen 
, 12-0ver Krijgs- en Kommandowet 
, 13-Wetsbepaling over het Onderwijs ... 
, 14-Wijziging en Herroeping van Wetten 
, 15-Administratie van Finantie 
, 16-0ver Licentie, Zegels en Tarief 
, 17-0ver Agenten en Procureurs 
, 18-0ver Geldhandel... 
, 19-0ver Geneeskundigen 

No. 20-0vcr V eldkornetten en V rederegters 
, 21-0ver het V eroverd Grondgebied 
, 22-0ver Schutmeesters 
, 23-0ver Vendu-Licentien 
, 24-0ver Telegraafiijnen 
, 25-0ver Periodieke Hoven 
, 26-0ver Dobbelarij ... 

ix 

FAG. 

234 
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237 
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237-240 
240 

240-242 
242-243 
244-248 
248-258 
258-261 
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266 
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331 
332 
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ORDONNANTIES-
1877, No. 27-0ver Krankzinnigen 

, 28-0ver Consuls 

" 

" 

, 29-0ver Art. 16, Ord. No.4, 1871 
, 30-0ver Generale Opmeting 
, 31-0ver Postwezen 

32-Registratie van Stemgeregtigden 
, 33-Rechten van Gouvernements Ambtenaren op Handel 

en Bedrijf 
, 34--0ver Kommandant bij Mopeli 
, 35-Aanvulling van Kommandowet 
, 36-Landmeter-Generaal's Kantoor 
, 37--0ver Hoofdwegeu 
, 38-V erdere Zegelregten 
" 39-0ver uitnemen van r--icentien 
, 40-Licentien voor Banken 
, 41-IJken v:tn Maten en Gewichten 

PASvVET VOOR BASU'rOS-Ord. No.5, 1866 
PERIODIEKE HOVEN-Wetsbepalingen oyer, Ord. No. 25, 1877 
POS'rWEZEN-Wet op bet, Ord. No. 31, 1877 
PROCEDEEREN IN CRIMINEELE ZAKEN, RONDG. HOVE~

Van de Jury, Art 1-20 

" 

" 

" 
" 
" 

Acte van Beschuldiging en Dagvaarding, Art. 20-26 ... 
Voorloopige examinatien, Art. 27-28 
Procedeeren op dag der Verschijning, Art. 29-30 
Dagvaarding van Getuigen, Art. 31-33 
Teregstelling op Acte van Beschuldiging, Art. 34-50 ... 
V orm van Acte van Beschuldiging en Dagvaarding 

Subpama 
IN CRIMINEELE ZAKEN IN HET ALGEMEEN

Ord. No. 4, 1866 
IN CRIMINEELE ZAKEN, LAGERE HOVEN 

Vorm van Dagvaarding en Subpama 
Crimineele Lastbrief tot Strafuitoefening 

IN CIVIELE ZAKEN LAGERE HOVEN 
Eed van Registrateur en Geregtsbode 
V orm van Dagvaarding 

Subpama 
Acte van Securiteit 
I--astbrief ter Executie 
Kennisgeving van Beslag 
Securiteit voor Geregtsbode 

IN CIVIELE ZAKEN, ROND. EN H. HOVJDN 
V orm van Last brief tot Arrest 

Securiteit aan Baljuw 
Dagvaarding en Kennisgeving 
Subpama 

IN LAND COMMISSIE ZAKEN IN APPEL 
V erdere Regula tie over Manier van ... 

l"AG. 

334 
334 
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338 
350 

352 
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353 
354 
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359 
360 
360 
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333 
338 
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ARTIKELEN VAN VERDRAG 'rUSSOHEN SIR GEORGE 
RUSSEL CLERK EN DE REPRESENTANTEN 
VAN DEN ORANJEVRIJSTAAT. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

Artikelen van verdrag ingetreden tusschen SIR GEORGE RussEL CLERK, ~id~er 
Commandrmt van de W elEd. Orde van bet Bad, Harer MaJestmt~ 
Speciale Oommissaris voor het schikken en vereffenen van de zaken van 
het Oranjeriner Grondgebied, ter eene zijde; en de ondergem_elde 
Representanten, gemagtigd door de ingezetenen van gemeld grondgeb1ed: 

VOOR HET DISTRICT VAN BLOEMFON'rEIN. 

Georg Frederik Linde, Gerhardus Johannes du Toit, Jacobus Johannes Venter, 
Dirk Johannes Kramfort. 

VOOR RET DIS'l'RICT VAN SMITHFIELD. 

Josias Philip Hoffmann, Hendrik Johannes Weber, Petrus Arnold us Human, 
Jacobus Theodorus Human, P. van der Walt (absent op verlof). 

VOOR. SANNAH'S POORT. 

Gert Petrus Visser, Jacobu~ Groenendaal, Johannes Jacobus Rabie,Esaias Regnier 
Snijman, Chari Petrus du Toit, Hendrik Lodewicus du Toit. 

VOOR RET DISTRIC'r VAN WINBURG. 

Friederic Pieter Schnehage, Matthys Johannes Wessels, Cornelis Johannes 
Fredrik du Plooij, ~-,redrik Petrus Senekal, Petrus Lafras Moolman, 
Johan Izaak Jacobus Fick. 

VOOR HET DISTRICT V.!N H.!RRISMITH. 

Paul Michiel Bester, Willem Adrian van Aardt, Johannes J urgen Bornman, 
Hendrick Venter (absent op verloj), Adrian Hendrik Stander, ter 
andere zijcle. 

Art. 1.-Hare Majesteits Speciale Commissaris, in bet aanvaugen van een 
verdrag, met het doel eindelijk het Gouvernement van het Oranjerivier Grond
gebied over te dragen, aan de afgezanten gemagtigd door de ingezetenen 
hetzelva te ontvangen; Waarborgt, aan de zijde van Harer Majesteits Gouverne
ment de toekomstige onafbankelijkheid van dit grondgebied en deszelfs Gouver
nement : en dat na het volmaken van alle noodzakelijke vooruitverrigtingen voor 
het overmaken van hetzelve tusschen Harer Majesteits Specialen Commissaris en 
gemelde Afgezanten, de inwoners van bet Grondgebied zullen vrij zijn; en 
dat deze onafhankelijkheid, zonder onnoodig verzuim, bevestigd en bekrach
tigd zal worden door een gescbrift van zulken vorm en inhoud, als door Hare 
Majesteit zal goedgekeurd worden-einde1ijk de ingezetenen vrijsprekende van 
hunne Onderdanigbeid aan den Britschen Kroon; en ze verklarende in alle opzigten 
geheel en al een vrij en onafbankelijk volk; en hun Gouvernement voortaan te 
worden beschouwd en behandeld als een vrij en onafbankelijk Gouvernement. 

Art. 2.-Het Britsche Gouvernement heeft geen bondgenootschap met eenige 
van de Naturellen Opperhoofden of stammen ten Noorden van de Oranjerivier, 
uitgezonderd met het Griqua Opperhoofd Kapitein Adam Kok; en Harer Majesteits 
Gouvernement heeft geen wensch of meening, in bet toekomende, in te treden in 
eenige Traktaten, die nadeelig voor de belangen van het Oranjerivier Gouverne~ 
m.ent k:nnnen zijn. 
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Art. 3.-Met betrekking tot het Traktaat bestaande tusschen het Britsche 
Gouvernement en het Opperlwofd Kapitein Adam Kok, zijn eenige veranderingen 
daarvan noodzakelijk. Tegenstrijdig met de voorzieningen van dit ~Praktaat, heeft 
het verkoopen van land in het onvervrcemdbar.r g1·ondgebied dikmaals plaats 
gevonden, ald. us het voornaamste oogmork van het 'rraktaat uit het oog verliezende. 
Harer Majesteits Gouvernement is daarom van meening, om alle hinderpalen uit 
den weg te ruimen, die strekken kunnen om de Griquas te belotten hunne landen 
te verkoopen; en maatregelen zijn nu in toebereiding om aile gemakkelijkheid te 
verschaffen voor zulke verrigtingen; hot Opperhoofd Adam Kok voor zich zel£ 
hebbende dezel ve goedgekeurd en hekrachtigd ; en met betrekking t,ot de 
verdere veranderirtgen, spruitende uit de voorgestelde herziening van de aa,ngele
genheden met Kf-tpitein Adam Kok, die het gevolg zijn van voormelde verkoopingen 
van grond, in het Onvervreemdbaar Grondgobied van tijd tot tijd gedaan tegen
s~rijdig met de voorzieningen van het Maitlandsche 'rraktaat, is het de meening 
van Harer Majcsteits Speciale Commissaris, persoonlijk, zonder onnoodig verzuim 
de zaken van Griqualand in te rigten, op een stelsel voegzaamlijk arm de 
regtvaardige verwachtingen van allc partijen. 

Art. 4.-Na het terugtrekken van Harer Majesteits Gouveruomcnt Yan hot 
Oranjerivier Grondgebied, z;al het nieuwe Gouvernement niet ecnige kwela.ch
tige handehvijze toela.ten tegen zulke van Harer Majcsteits tegenwoordige onder
danen, achter blijvende binnen het Oranjerivier Grondgebied, die voorma.a.ls mogeu 
hebben gefungeerd, onder Harer Majesteits gezag, -..vegens eenigo handelingen door 
zulke personcn vvettig gedaan, vo1gens de wet zooals dezel ve we rd. ui tgeoefend. ge<.lu
rende de occupa,tie van het Oeanjerivier Grond.gebied door het Britsch Gou vernement, 
en zulke personen zullen worden beschomvd als gewaarborgd, door hct Nieuwe 
Oranjerivier Gouvernement, in het bezit van hunne eigendommen, alsook met opzigt 
tot diegenen v:1n Harer Majesteits tegenwoordige onderdancn die rnogen verkiezeu 
terug te keeren onder Harer Majesteits Oppergezag, liever dan blijven wonen, 
alwaar zij tegenwoordig zijn, onder het Omnjerivier Gouvernement; a1waar zij 
onderdanen van gemeld Gouvernement zullcn zijn : zulke personen zullen voile 
regt en gelegenheid genieten tot het ve1·koopen en transporteeren van hunne eigen
dommen, mits dat zij zouden begeeren op eenigen later volgenden tijd, binnen 
drie jaren na den datum van d.eze Conventie, het grondgebied onder het Oranjerivier 
Gonvernement te verlaten. 

Art. 5.-Ha,rer Majesteits Gouvernement en het nie1nve Gouvcrnement van 
de Oranjerivier, zullen binnen bunne respectieve grond.gebieden, wederzijdsch hun 
uiterste verm.ogen aanwenden om kwaad voor te komen en de vrecle te bewaren 
door het opvangcu en overleveren van aile misdadigers die ontsnapt zijn of die 
vlugten van het Gerecht, aa,n beide zijden vau de Oranjeriviet'; en de Regt
banken, zoowel die yan het Britscbe als die van het Oranjerivier Gouvemement 
zullen wederzijdsch open en dienstig zijn voor alle wettige processen van de inge
zetenen va,n beide grondgebieden; en ook · aile dagvaardingen voor getnigen 
wederzijdsch gestuurd over de Oranjcrivier zuilen achtcrgeschreven en bekrachr 
tigd worden door de Magistraten van de beide Gou vernementen respectievelijk, om. 
zulke getuigen te doen com.pareeren, wanneer en alwaar zij vereischt worden, 
aldus aan de Maatschappij ten Noorden van de Oranjerivier alle assistontie 
verschaffende van de Britsche Regtbanken, terwijl, ter andere zijde, verzekering 
wordt gegeven aan zulke Kolonialen kooplieden en handelaren die natnurlijk 
in crediet transactien hebben ingeg:~'lu, in het Oranjerivier Grondgehied, gedurende 
de occupatio van hetzelve door Let Britsche Gonvernernent-en aan dewelken in 
vele gevallen geld. schuldig is, alle gemakkelijkheid voor het invorderen van hunne 
wettige aanspraken bij de Regtbanken van bet Oranjerivier Gouvernement; en 
Harer Majesteits Speciale Commissaris zal het aannemen van zoodanige weder~ 
zijdsche voorregten door het Natalsche Gouvernement recommandeeren in deszelfs 
betrekkingen met het Oranjerivier Gouvernement. 

Art. 6.-Certificaten uitgegeven door wettige ambtenaren, zoowel in de 
lrolonie en bezittingen van Hare Majesteit, als in die van hot Oranjerivier 
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Grondgebied, zullen worden beschouwd als volkomen krachtig om erfgenamen van 
wettige huwelijken, alsook legatarissen, te ge:regtigen hunne erfportien en legaten 
te ontvangen binnen de regtsgebieden, zoowel van het Britsche als van het 
Oranjerivier Gouvernement. 

Art. 7.-Het Oranjerivier Gouvernement zal geene Sl:wernij of Slavenhandel 
toelaten binnen zijn grondgebied ten Noorden van de Oranjerivier, als tot 
hiertoe. 

Art. 8.-Het Oranjerivier Gouvernement zal vrijheid hebben zijn voorraad 
van ammunitie in te koopen binnen eenige Britsche volkplanting of bezitting in 
Zuid-Afrika, onderhevig aan de wetten ingerigt en geschikt, voor het verkoopen 
en transportercn van ammunitie binnen zulke Kolonien en bezittingen, en 
Harer Majesteits Speciale Comm:issaris zal aan bet Koloniale Gouvernement 
recommandeeren, dat voorregten van een uitgebreider karakter gegund worden 
wegens invoerbelastingen aan het Oranjerivier Gouvernement; deze zijnde maat
regelen met betrekking tot dewelke het geregtigd is behandeld te worden met 
aile toegevendheid, als men in aanmerking neemt deszelfs bijzondere ligging en 
afgelegenheid van de Zeehavens. 

Art. 9.-Ten einde wederzijdsche gemakken en vrijheid te bevorderen voor 
handelaren en reizigers, zoowel in de Britsche bezittingen als in die van het 
Oranjerivier Gouvernement, en terwijl het vur:igste begeerte van Harer 
Majesteits Gouvernement ~s, dat eene vriendelijke onderhandeling tusschen deze 
grondgebieden zoude standhouden, en bevorderd worden door alle verstandige 
schikkingen, zal een Agent of Consul ter zijde van bet Britsch Gouvernement 
geplaatst worden binnen de Kolonie nabij de grenzen, aan wien zal op
gedragen worden speciaallijk de zorg van deze belangrijke onderwerpen, en tot 
wien toegang altoos door de ingezetenen, aan beide kanten van de Oranjerivier, 
genoten kan worden, om raad en informatie wanneer omstandigheden zulks zullen 
vereischen. 

Aldus gedaan en geteekend te Bloemfontein, den Drie-en-Twintigsten 
Dag van Februarij, Een Dnizend Acht Honderd Vier-en-Vijftig. 

( Geteekend) GEORGE RUSSEL CLERK, K.C.B., 
Harer Majesteits Speciale Commissaris. 

JOSIAS PHILIP HOFFMAN, President. 
GEORGE FREDRIK LINDE. 
G. J. DU TOIT, Veldcornet. 
J. J. VENTER. 
H. J. WEBER, V.R. en Veldcommandant. 
P. A. HUMAN. 
J.P. SNIJMAN, gewez. Veldcommandant. 
G. P. VISRER, Vrederegter. 
J. GROENENDAAL. 
J. J. RABIE, Veldcornet. 
E. R. SNIJMAN. 
S. P. DU TOIT. 
H. L. DU TOIT. 
F. P. SCHNEHAGE. 
Ms. J s. WESSELS. 
C. J. P. nu PLOOY. 
E. P. SENEKAL, V eldcornet. 
P. S. MOOLMAN, Veldcornet. 
J. J. J. FICK. 
P. M. BESTER, Vrederegter. 
W. A. vAN AARDT, Veldkornet. 
W. J. PRETORIUS. 
J. J. BORNMAN. 
A. H. STANDER. 
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CONVENTIE VAN ALIW AL. 
Zijne Excellentie Sir PHILIP EDMOND W ODEHOUSE, Ridder, Kommandeur van 

de Hoogst-Edele Orde van het Bad, Gouverneur en Opperbevelhebber 
van de Kolonie de Kaap de Goede Hoop, Hooge Commissaris van 
Hare Britsche Majesteit voor de aangelegenheden van Zuid-Afrika, 
enz., enz., handelende ten behoeve van en in naam van Hare Britsche 
Majesteit, ter eene zijde, 

EN 

J OH.A..c~NES HENDRIKUS BRAND, President van den Oranjevrijstaat, en de WelEd. 
Heeren Mr. HENDRIK ANTHONIE LODEWIJK HAMELBERG, CoRNELIS · J.A.NSE 
DE VILLIERS;- JACOBUS JoHANNES VENTER, en ANDRIES JACOBUS BESTER, 
leden van den HoogEd. V olksraad van den Oranjevrijstaat, aangesteld 
als Commissarissen en handelende ten behoeve en in den naam van den 
Oranjevrijstaat, ter andere zijde, 

Bijeengekomen zijnde te Aliwal Noord, in de Kolonie van de Kaap de Goede 
Hoop, in Zuid-Afrika, ten einde te onderhandelen omtrent de hangende kwesties 
met betrekking tot de Basutu aangelegenheden zijn overeengekomen :-

Art. 1.-De grenslijn tusschen Basutuland, een gedeelte uitmakende van het 
Britsche Rijk, krachtens de Proclamatie van Zijne Excellentie den Hoogen Com
missaris van Hare Britsche Majesteit, d. d. 12 Maart, 1868, en den Oranjevrijstaat, 
zal onderworpen zijn aan de voorzieningen vervat in Art. 6 hiervan, en zijn als 
volgt :-Van de samenlooping van de Cornetspruit met de Oranjerivier, langs het 
midden van eerstgemelde naar het punt het naast aan Olifantsbeen; van dat punt 
naar Olifantsbeen; van Olifantsbeen naar het Zuidelijke punt van Lang berg, langs 
den top van Langberg, naar deszelfs Noordwestelijk uiteinde; van daar naar het 
Oostelijke punt vau Jammerberg naar deszelfs Noordwestelijk uiteinde; van 
daar, door eene verlenging van dezelve, naar de Caledonrivier, langs het midden 
van de Caledonrivier tot waar de Putisani daarin valt; langs het midden van de 
Putisani tot haal' oorsprong in den Drakensberg; van daar langs den Drakensberg. 

Art. 2._:_De in Art. l vermelde grenslijn zal a£gemerkt worden en behoor
lijke bakens zullen langs dezelv9 zondcr verzuim worden opgericht, zoover als 
noodig geoordeeld zal worden door twee o£ meer Commissarissen, respectieve
lijk te worden aangesteld door ZExc. den Hoogen Commissaris en door den 
President van den Oranjevrijstaat, in de tegenwoordigheid van twee Landmeters, 
die op gelijke wijze zullen aangesteld worden, en die twee gelijkluidende schets
kaarten van de gezegde grenslijn o£ van zoodanig gedeelte daarvan als afgernerkt 
zal worden, zullen maken, welke door hen en de Commissarissen zullen geteekend 
worden, waarvan een aan den Hoogen Commissaris en een aan den President van 
den Oranjevrijstaat zal overhandigd worden. 

Art. 3.-Het Gouvernement van den Oranjevrijstaat erkent hierrnede de 
Basutus, die hun verblij£ hebben aan de Oostelijke zijde van de grenslijn in Art. 
1 vermeld, als Britsche onderdanen. 

Art. 4.-.Alle inboorlingen die toegelaten zijn door, o£ verlo£ ontvangen 
hebben van het Gouvernement van den Oranjevrijstaat om zich te vestigen op 
de V rijstaatzijde van de grenslijn in Artikel 1 vermeld, worden bij deze erkend 
te zijn onderdanen van den Oraujevrijstaat. 

. Art. 5.-Zoodanige Basutus, niet vallende binnen de termon van Artt. 4 
en 7 als thans aan de Westelijke zijde van de in Art. 1 vermelde grenslijn wonen, 
zullen toegelaten worden daar te blijven tot den 3lsten dag van Juli, 1869, 
ten einde hen in staat te stollen om hun gezaaide te oogsten en wog te voeren, 
en na dien dag zullen zij, tenzij het hun door het Gouvernement van den Oranje
vrijstaat vergund wordt te blijven, verplicht zijn het grondgebied van den gezeg
den Staat te verlaten. Zij die in gebreke blijven hicraan te voldoen zullen 
verdreven worden op zoodanige wijze als het Gouvernement van den Oranjevrij
staat tot dat einde moge noodig achten. 
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Art. 6.-0p bet schriftelijk verzoek van het Opperhoofd Molapo aan den 
Volksraad van den Oranjevrijstaat, voor zich zelven en zijn volk, om van hun 
onderdaanschap van dien Staat te worden ontslagen, en Britsche onderdanen te 
worden zal de V olksraad dat verzoek toestaan, waarna bet land tusscben de 
Putisan'i, de Caledonrivier, en den Drakensberg zal opbonden eon deeluit te maken 
van bet grondgebied van den Oranjevrijstn,at en de grenslijn in Art. 1 vermeld, 
zal, instede van te loopen langs bet midden van de Caledonrivier, tot wa~r de 
Putisani daarin valt, ln,ngs het midden van de Pntisani tot haar oorsprong m de 
Drakensberg, on clan van daar langs den Drakensberg, daarna beschouwd worden 
to loopen langs het midden van de Caledonrivier tot haar oorsprong in den 
Drakensberg. 

Art. 7.-De Fransche Zendelingstatien "Mequatling" en "11-bbolcle" 
worden aangehouden, en de Zendelingen en Inboorlingen daarop wonende zullen 
onderworpen zijn aan zoodanige Hegulatien als van tijd tot tijd door het Gouver
nement van den Oranjevrijstaat gemaakt zullen worden voor bet behoorlijk bestier· 
daarvan, en 1,500 morgen grond of zoodanig grootere uitgestrektheid als de 
Volksraad van gezegden Staat noodig on nitvoerbaar mocht achten, zullen aan elk 
van de gezegde statics toegekend worden. Hot l!'ranscho Zendelinggenootschap 
echter, of deszelfs vertegenwoordigers, zullen gerechtigd zijn om dezelve als zoo
daii.ig op te geyen en dezelve te verkoopen indien zij zulks raadzaam achten. 

Art. 8.-Er zal vrij personeel en commercieel verkeer zijn tusschen de 
blanke imvoners, in den Ornnjevrijstaat aan den eenen kant, en in Basutuland aan 
den anderen kant >vonende, onderworpen aan de wetten en regulation nu van 
k:racht in beide landen respectievelijk. 

Art. 9.-Geene inboorlingen, in Basutuland wonende, zullen toegelaton worden 
om op het grondgebied van den Oranjevrijstaat te komen of daar door te gaan; en 
geene inboorlingen, in den Oranjevrijstaat wonende, zullen toegelaten worden om 
in of door Basutnland te gaan anders dan overeenkomstig zoodanige voorwaarden 
mi regulation nls nn van kracht zijn of hierna door den V olksraad van den Oranje
vrijstaat, en door en in den naam van bet Britsche Gouvernement zullen vastge
steld ·worden. 

Art. 10.-Het wordt door de tweo contracteerende partijon bedongen, dat 
van beide zijclen misdadigers zullen uitgeleverd worden onder de bcpalingen, 
welke naderhand overeengekomen zullen worden tu~>schen de Regeering van Hare 
Britannische Majesteit. ter eene, en hot Gouvernement van den Omnjovrijstaat ter 
andere zijdo, en welke het onderwerp van eene spcciale overoenkomst zullen uit
maken, zoodm het bestier van Basutuland zal zijn vastgesteld. 

Art. 11.-Het wordt tusschen de contracteerende partijen bedongen, dat de 
'lvijze waarop diefstallen van vee en ander eigendom bewezcn moeten worden; de 
wijze waarop het spoor van gestolen vee moot gevolgd; wa,arop vcrgoeding van 
diefstallen moet gevraagd en verkregen worden ; en alle zaken daarmede in verband 
staande het onderwerp van een afzonderlijke overeenkomst van tijd tot tijd te 
worden aangegaan tnsschen het Gonvernement van Hare Brittannische M~1jesteit 
en het Gouvernement van den Oranjevrijstaat, of zoodanige Commissarissen als 
door hen tot dat einde mogen worden aangestelcl, zal uitmaken. 

Art. 12.-ZExc. de Hooge Commissaris komt overeen om den eisch van den 
Oranjevrijstaat om vergoecling voor diefstallen gepleegd en om andere schade 
door de Basutus aan den Oranjevrijstaat bero . kend, en den cisch van de Basutus, 
tot zoodanige vergoeding sinds den datum van de Proclamatie van ZExc. deri 
Ho?gen Commissaris, waarbij de Basntus Britsche onderdanen geworden zijn, aan 
arbttrage te onderwerpen, in geval de V olksraad van den Oranjevrijstaat zoo-
danige arbitrage mocht verlangen. ' 

Art. 13.-0p dezelfde wijze stemt ZExc. de Hooge Commissaris toe in 
arbitrage met betrekking tot den eisch van den Oranjevrijstaat om vergoeding 
voor het afstaan van den grond gelegen tusschen den grenslijn, beschreven in 
Art. 1 van het vredestraktaat tusschen den Oranjevrijstaat en het Opperhoofd 
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Moshesh, d.d. 3 April, 1866, en die in Art. 1 van de tegenwoordige overeenkomst, 
en in het geval door Art. 6 is voorzien voor het afsta.an van den grond, gelegen 
tusschen de Putisani, de Caledonrivier, en den Drakensberg. 

Art. 14.-Niets hierin vervat zal verstaan worden de Conventie, welke op 
den 23sten Februari, 1854, is aangegaan tusschen Sir George Russel Clerk, 
Specialen Commiss~ris van Hare Brittannische Majesteit, en de V ertegenwoor
diger-s, afgevan,rdigd door de inwoners van het Oranjerivier grondg.ebied, o£ een 
gedeelte daarvan, van derzelve kracht te herooven of ter zijde te zetten; ook zal 
de Proclamatie van ZExc. den Hoogen Commissaris, d.d. 12 Maart, 1868, niet 
gehouden worden eene schending te zijn van gezegde Conventie. 

Art. 15.-Niets in de vorige Artikelen vervat zal gehouden worden om de 
aanname, door den Volksraad van den Oranjevrijstaat, te beletten van de voorstellen 
door ZExc. den Hoogen Commissaris a.:<tn den Comrn.issarissen op den 5den 
Februari, 1869, gedaan, zooals dezelve vervat zijn in de Schedule hieraan bijge
voegd. En indien zoodanige voorstellen door den gezegden V olksraad worden 
aangenomen dan zullen de 1ste, 2de, 3de, 4de, 5de, 6de, 7 de, en 13de van de 
voorafgaande artikelen beschouwd worden vervallen te zijn, en de verschillende 
Artikelen in de gezegde voorstellen vervat, zullen genomen worden als de Artikel5 
van de Conventie*. 

Art. 16.-De tegenwoordige Conventie zal, onderworpen aan de ratificatie en 
bekrachtiging van het Gouvernement van Hare Brittannische Majesteit ter eene, 
en van het Gouvernement van den Oranjevrijstaat ter andere zijde, dadelijk•in 
working gebracht worden, zonder te wachten op de verwisseling van de ratificatie, 
welke plaats zal vinden in de Kaapstad, in de Kolonie van de Kaap de Goede 
Hoop, binnen zes maanden van heden. 

Aldus gedaan en geteekend te Aliwal Noord, in de Kolonie van de Kaap de 
Goede Hoop, op heden den 12den dag van Februari, in het Jaar onzes 
Heeren Een Duizend Acht Honderd Negen en Zestig. 

SCHEDULE.* 

1.-De grens tusschen den Oranjevrijstaat en Basutuland zal zijn, die welke 
erkend is van 1865. 

2.-Alle personen aa.n wie het Gouvernement van den Oranjevrijstaat voor 
den 1sten April, 1868, plaatsen zal toegekend of verkocht hebben, gelegen tusschen 
de lijn, in het vorige 'Artikel vermeld, en die beschreven in den brief van den 
Hoogen Commissaris aan den President, van 14 April, 1868, en die voldaan zullen 
hebben aan de Koopconditien of aan de voorwaarden van de toekenning, zullen, 
onderworpen aan de bedingen hier naderhan.cl vervat, grondbrieven daarvoor van 
het Britsche Gouvernement ontvangen ; al de paaiementen, welke onder de koop
eonditien verschnldigd blijven, zullen aan den Oranjevrijstaat betaald worden. 

3.-Het zal het Britsche Gouvernernent vrijstaan in eenig geval waarin bij
zondere omstandigheden het raadzaam maken zulks te doen, om de grondbrieven 
terng te houden en zoodanige plaats weder in bezit te nemen, op voorwaarde van 
aa.n den kooper of concessionaris te geven eene plaats van gelijke waarde, o£ 
geldelijke vergoeding. 

4.-Alle plaatsen die vervallen zijn wegens het niet nakomen van de voor
waarden van verkooping, zullen aan het Britsche Gouvernement korn.en, en eenige 
van zoodanige vervallen plaatsten zullen beschikbaar zijn voor de doeleinden van 
het voorafgaande Artikel, en die p1aatsen, welke niet tot zoodanig doeleinde worden 
aangewend, zullen verkocht worden, en nit de opbrengst daarvan zal twee derde 
aan het Gouvernement van den Oranjevrijstaat betaald worden. 

5.-De verbintenis van personeele bewoning door den kooper o£ concessionaris 
of va.n zijn plaatsvervanger zal afgeschaft worden, en de recognitie voor zoodanige 
plaats betaalbaar, zal zijn tegen Vijf Pond per jaar voor elke cluizend morgen. 

* Niet door den Y olbra.ad al\ngenomen. 
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6.-Het Britsche Gouvernoment zal in aanmerking van bovenstaande schik
king aan het Gouvernement van den Oranjevrijstaat buiten en behalve de sam, 
ontspruitende uit de voorafgaande Artikels, betalen op of voor dag vaR 

aanstaande, de som van £[;0,000 sterling, en in gebreke van zoodanige 
betaling, en tot dat zulks hee£t plat~Jts gevonden, jaarlijks ee~ som van £3,~0.0 
sterling betalen, beginnende van den dag waarop de eerste betalmg van recogmtw 
zal vervallen in het voorgaand Artikel. 

P. E. WODEHOUSE. 
5 Februari, 1869. 

TRAOTAAT VAN VRIENDSOHAP, ENZ., MET DE 
VEREENIGDE STATEN VAN AMEl~IOA. 

PROCLAMATIE. 

Aangezien eene algemeene Conventie van vriendschap, koophandel en uitlevering 
werd geteekend tusschen de V ereenigde Staten van Amerika en den 
Oranjevrijstaat, door hunne respoctieve gevolmagtigden, te Bloemfon
tein, op den Twee-en-Twintigsten dag van December, Een Duizend 
Acht Honderd Een-en-Zeventig, welke algerneene Conventie woordelijk 
is als volgt :-

ALGEMEENE 00NVENTIE VAN VRIENDSCHAP, KOOPHANDEL EN UITLEVERING TUSSCHEN 

DE VEREENIGDE STA'l'EN VAN AMERIKA EN DEN 0RANJEVRIJSTAAT. 

De Vereenigde Staten van Amerika en de Oranjevrijstaat, heiden bezield met 
het verlangen om de vriendschapsbanden, die zoo gelukkig bestaan tusschen de 
twee Republieken nader a.:'tn te halon, zoo wel als om door alle middelen ter 
hunner beschikking de handelsbetrekking van hunne respectieve Burgers te ver
meerderen, hebben van weerszijden besloten eene algemeene Conventie van vriend
schap, koopha.ndel en uitlevering te sluiten. 

V oor dit doel hebben zij aangesteld als hunne gevolmagtigden, te weten : De 
President van de Vereenigde Staten, Willard W. Edgcomb, Speciaal Agent van 
de Vereenigde Staten, en derzelver Consul aan de Kaap de Goede Hoop, en de 
President van den Oranjevrijstaat, Friedrich Kaufmann Hahne, Gouvernements 
Secretaris, die, na eene wisseling van hunne respectieve geloofsbrieven, zijn 
overeengekomen tot de volgende artikelen :-

Art. 1.-De Burgers van de Vcreenigde Staten van Amerika ende Burgers 
van den Oranjevrijstaat zullen worden toegelaten en behandeld op eenen voet van 
wederkeerige gelijkheid in de twee landen, waar zoodanige toelating en behande
ling niet zal strijden met de Constitutioneele of wettige voorzieningen van de 
contracterende partijen. Geene geldelijke of andere lastiger conditie zal hen 
opgelegd worden dan op de Burgers van hot Ia.nd waar zij wonen, noch eenige 
conditie welke ook, waaraan de laatste niet zullen onderworpen zijn. De voren
staande privilegien, zullen zich, ovenwel, niet uitstrekken tot politieke regten. 

Art. 2.-De Burgers van een der twee landen, verblijf houdende of gevestigd 
in het andere, zullen vrij zijn van persoonlijke militaire dienst; maar zij zullen 
onderhevig zijn aan de gcldelijke of andere bijdragen, die mogen vereischt 
worden bij wege van compensatie, van Burgers van hot land waar zij verblijf 
houden, die vrijgestold zijn van de gozegde dienst. 

Geene hoogore belasting, onder welken naam ook, zal gevorderd worden van 
de Burgers van eon der twee landen, verblijfhoudende of gevestigd in bet andere, 
dan zal worden geheven van Burgers van het land waarin zij verblijf houden, 
noch eenige schattiug, welke ook, watLraan de laatsten niet zullen onderhevig zijn. 

In geval yan oorlog, of van de bezitnemi:ag of occupatio van eigendom voor 
publieke doeleinden, zullen de Burger& van een der twee landen, verblijfhoudende 
of gevestigd in het andere, op een gelijken voet geplaatst worden met de Burgers 
van het land waarin zij verblijf houden met betrekking tot schadevergoeding 
wegens nadeelen die zij mogten hebben geleden. 
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Art. 3.-De Burgers van ieder der contracterende partijen zullen de magt 
hebben om over hun personeel eigendom, binnen de jurisdictie van de andere, te 
beschikken, door verkoop, testament, donatie, of op eenige andere wijze, en hunne 
erfgenamen, hetzij bij testament of ab intesta:to, of hunne opvolgers, zijnde 
Burgers van de andere partij, zullen opvolgen tot het gezegd eigendom of hetzelve 
erven, en zij mogen daarvan bezit nemen, hetzij in persoon, of door anderen voor 
hen handelende; zij mogen over hetzelve beschikken zoo als zij mogen goed
dunken, geene andere lasten betalende dan die welke de inwoners van het land, 
waarin het gezegde eigendom gelegen is, zullen gehouden zijn in een dergelijk 
geval te betalen. Iu de afwezig·heid van zoodanigen erfgenaam, erfgenamen, of 
andere opvolgers, zal dezel£de zorg gedragen worden door de authoriteiten voor de 
bewaring van het eigendom als zoude gedragen worden voor hewaring van het 
eigendom van een inboorling van hetzelfde land, tot dat de wettige eigenaar tijd 
zal gehad hebben om maatregelen te nemen zicb in bet bezit van betzelve te stellen. 

Maar in geval reeel eigendom, gelegen binnen bet grondgebied van een der 
contracterende partijen, mogt vervallen aan een Burger van. de andere partij, die 
om rede hij een vreemdeling zijnde, niet konde worden toegelaten zulk eigendom 
te bezitten, zal er aan den gezegden erfgenaam of anderen opvolger zulke termen 
worden toegest.aan als de wetten kunnen toestaan om zoodanig eigendom te ver
koopen ; hij zal ten aile tijde vrij zijn om de opbrengsten daarvan zonder moeije
lijkheden te trekken en uit te voeren, en zonder aan bet Gouvernement eenige 
andere lasten te betalen dan die, welke, in een dergelijk geval, zouden worden 
betaald door een inwoner van het land waarin bet reeel eigendom moge gelegen 
zijn. 

Art. 4.-Eenig gesehil dat mogt ontstaan tusscben eiscbers van bet eigendom 
eens overledenen zal worden beslist overeenkomstig de wetten en door de regters 
van het land waarin het eigendom moge gelegen zijn. 

Art. 5.-De contracterende partijen geven elkander het voorregt, om ieder in 
hunne respectieve Staten, Consuls en Vice-Consuls te hebben van hunne eigene 
aanstelling, die dezelfde voorregten zullen genieten als die der meest begunstigde 
natie. 1 

Maar alvorens eenigen Consul of Vice-Consul als zoodanig zal ageren, zal hij, 
op de gewone wijze, worden goedgekeurd door het Gouvernement van hetland 
vvaarin zijne functies zullen moi:Jten vvorden uitgeoefend. 

In hunne private en bezigheids-transacties, zullen Consuls en Vice-Consuls 
onderworpen zijn aan dezelfde wetten en gebruiken als private individuen, 
Burgers van de plaats waarin zij verblijf houden. 

Het wordt hiermede verstaan dat in geval van vergrijp tegen de wetten, door 
een Consul of Vice-Consul, het G-ouvernement waarvan hij zijne exequatuur 
ontviug, dezelve kan terngtrekken, hem wegzenden uit het land, of hem doen 
straffen overeenkomstig de wetten, aan het andere Gouvernement, deszelfs 
redenen opgevende waarom het zoo handelt. 

De arcbieven en papieren beboorende aan de Consulaten zullen onschendbaar 
wezen, en onder geen voorwendsel, welk ook, zal eenigen Magistraat of anderen 
ambtenaar dezelve inspecteren, inbeslagnem.en, of op eenigt wijze zich in dezelve 
men gen. 

Art. 6.-Geen der contracterende partijen zal eenige hoogere of andere 
regten heffen op den invoer, uitvoer of doorvoer van de natuurlijke of indus
trieele producten van het andere, dan zijn of zullen betaalbaar zijn op dezelfde 
artikelen, zijnde voortbrengsel van eenig ander land. 

Art. 7.-Ieder der contracterende partijen verbindt zich hierbij geen voor
regt in koophandel te verleenen aan eenige natie dat niet onmiddelijk door de 
andere partij zal genoten worden. 

Art. 8.-De Vereenigde Staten van Amerika en de Oranjevrijstaat zullen, op 
aanzoek gedaan door middel van hunne respectieve diplomatieke of consulaire 
agenten, aan het geregt overleveren personen die, bescbuldigd zijnde van de 
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misdaden vermcld in het volgende artikel, begaan binnen de jurisdictie van de 
opeischende partij, eene schuilplaats zullen zoeken, of zullen worden gevonden 
binnen het grondgebied van de a11dere: Mits, Dat dit slech~~ zal worden gedaan 
wanneer de daadzaak van hot begaan der misdaad zoo zal ZIJn bewezen om hunne 
apprehensie en teregtstelling te regtvaardigen, indien de misdaad ware bedreven 
in hetland waar de aldus beschuldigde persoon zal worden gevonden. 

Art. 9.-Personen zullen uitgeleverd worden overeenkomstig de voorzienin
gen van doze Oonventie die zullen beschuldigd zijn met eenige der volgende 
misdaden, namelijk: Moord (insluitende moord, vadermoord, kindermoord en 
vergiftiging) ; poging om moord te begaan; onteering, falsiteit, of de verspreiding 
van vervalschte papieren, brandstichting, roof met geweld, vreesaa.njaging, of 
gewelddadigen ingang van eenig bewoond huis, zeeroof, ontvreemding door 
publieke ambtenaren, of door personen gehuurd of gesalarieerd, tot nadeel 
hnnnerprincipalen, wanneer deze misdaden onderworpen zijn aan eerlooze straffen. 

Art. 10.-De uHlevering zal >vorden gedaan door hct Uitvoorend Gezag van 
de contracterende partijen respectievelijk. 

Art. 11.-De kosten van opsluiting en aflevering, gemaakt ovcreenkomstig de 
voorgaande artikelen, zullen zijn ten laste van de partij die de aan vraag doet. 

Art. 12.-De voorzieningen der vorensta.ande artikelen betrekkelijk de nit
levering van voortvluchtige· misdadigers zullen niet toepasselijk zijn op overtre
dingen begaan voor den datum hiervan, noch op die van eenigen politieken aard. 

Art. 13.-De tegenwoordige Oonventie wcn·dt gesloten voor cleu tijd van tien 
jaren van a£ den clag der wisseling van de ratificaties; en indien, een jaar voor de 
expirn.tie van dien tijd, geen der contracterende partijen door eene officieele 
kennisgeving, deszelfs voornemen aan den anderen zal hebben aangekondigd om 
de >vcrking der gezegde Oonventie te doen ophouden, za1 dezelve bindend blijven 
voor twaalf maanden langer, en zoo voort van jaar tot jaar, tot aan de expiratie 
Tan de bvaalf maanden, die op eene dergelijke verklaring zullen volgen, wat ook 
de tijd zij waarop dezelve moge plaats hebben. 

Art. 14.-Deze Oonvontiq, zal aan beide zijden worden onder·worpen aan 
goedkeuring en ratificaties van de respectieve competente authoriteiten, en de 
ratificaties zullen to Washington worden gewisseld zoo spoedig als de omstandig
heden zulks zullen toelaten. In bewijze waarvan de respecti3ve gevolmagtigden 
de bovenstaande artikelen hobben geteekend, en hunne zegels daaraan hebben 
gehecht. 

Gedaan in quadruplicaat te Bloemfontein, dozen 22sten dag van Decem
ber, in het J aar onzes Heeren, Een Duizend Acht Honderd 
Een-en-Zeventig. 

W. W. EDGOOMB. 
}-,. K. HORNE. 

(Zegel). 
(Zegel). 

F.Jn aangezicn de gezegde algcmeene Oonventie van weerskanten behoorlijk i~ 
bekrachtigd, en de respectievo ratificaties derzelver werden gewisseld to Washing
ton op den Achttienden Augustus, Een Duizend Acht Honderd Drie-en-Zeventig; 

Zij het nu daarom kennelijk dat ik, Johannes Hendricus Brand, President 
Tan den Oranjevrijstaat, de Oonventie heb doen publiceren, ten einde dezelve en 
iedere Olansulo en Artikel dam·van moge worden in acht genom en en volvoerd ter 
goeder trouw door den Oranjevrijstaat en deszelfs Burgers. 

'ren bewijze waarvan ik mijne handteekening hieronder heb gezet, en het 
Zegel van den Oranjcvrijstaat hieraan heb doen hechten. 

Aldus gedaan te Bloemfontein, dozen Twintigsten Dag van December, in 
het Jaar onzes Heeren, Een Duizend Acht Honderd Drie-en
Zeventjg. 

J. H. BRAND. 
Bij order, F. K. HORNE, 

Gon vernements Sccretaris. 
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Tl~ACTAAT VAN VRIENDSCHAP, ENZ., MET DE 
Z. A. REPUBLIEK. 

GOUVERNEMENTS KENNISGEVING. 

11. 

Op las·b van ZHEd. den Tijdelijk 'N aarnemenden Staatspresident, wordt het 
onderstaande Tractaat van V riendschap, handel en de uitlevering van Misdadigers 
tusschen den Oranjevrijstaat en de Z. A. Republiek, tot algemeen narigt gepn
bliceerd. 

Gou vernementskantoor, 
Bloemfontein, 9 September, 1872. 

Bij order, 
B. VAN DER KARST, 

pro. Gouvts. Secretaris. 

TRAC'l'AAT VAN VRIENDSCHAP, HANDEL EN DE UITLEVERING VAN MISDADIGERS 

TUSSCH.EN DE Z. A. HEPUBLIEK EN DEN· 0RANJEVRIJSTAAT. 

De Zuid-Afrikaansche Repnbliek en de OranjevrijRtaat wederzijds begeerig 
zijnde om den band van gemeenschappelijk be]ang en van onderlinge vriendschap,. 
die nu zoo gelukkig tusschen beide Republieken bestaat, naauwer toe te halen en 
te versterken en tevens door aile middelen binnen hun bereik het hande1sverkeer 
tusschen hunne Burgers te bevorderen,-ziju onder1ing. overeengekomen, om een 
tractaat van Vriendschap, Handel, en de Uitlevering van Misc1adigers te sluiten. 

Art. 1.-Tusschen den Oranjevrijstar~t en de Z. A. Hepubliek zal eene onver
hrekelijke vrede en volmaakte vriendschap en nije handel bestaan. 

Art. 2.-De burgers van de Z. A.·Republiek en van den Oranjevrijstaat zul
len wederzijds op gelijken voet worden toegelaten en behandeld worden als de 
burgers van den Staat, waarin zij zich znllen bevinden. 

Geene grootere belastingen of zwaardere verpligtingen zullen op hen worden 
gelegd, dan op de burgers van den Staat waar zij zich bevinden; ook zullen zij 
niet belast worden met eenige verpligtingen, die niet op de burgers van den Staat 
waar zij wonen, gelegd zijn. 

De bovengemelde voorregten echter zullen niet uitgestrekt worden tot het 
genot van politieke.regten. 

Art. 3.-Geen der beide kontrakterende partijen zal eene hoogere of grootere 
belasting leggen op den invoer, uitvoer, of doorvoer van de producten of de voort
brengselen van vernuft en kunst van de andere dan welke op de producten en 
-voortbrengselen van hare eigene burgers gevorderd wordt. 

Art. 4.-Aanzoeken om permitten tot doorvoer van krijgsbehoeften en vuur
wapenen, voor bet gebruik en ten behoeve van de regering van een der beide 
Staten, znllen in geschrifte geschiGden, het getal of hoeveelheid vuurwapenen, 
krijgsbehoeften, enz., vermelden, waarvoor doorvoer verzocht wordt en geteekend 
worden door den President van den Staat die zoodanig doorvoer verlangt, waarop 
de President van den Staat, bij wien om zoodanig permit gevraagd wordt, dezelve 
zal verleenen zonder heffing of betaling van eenige impost- of zegelgelden daarop; 
dit zal zich niet uitstrekken tot de ammunitie en vuurwapenen voor den alge
meenen handel. 

Art. 5.-De vrijheid van handel in dit 'J.1raktaat uitgedrukt zal zieb niet 
uitstrekken tot contrabande artikelen, ammunitie en vuurwapenen met de natu
rellen. 
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Art. 6.-De Zuid-Afrikaansche Republiek en de Oranjevrijstaat komen over
een om, op schriftelijk aanzoek daartoe of namens den President hunner respec
tieve Staten, uitlevering te doen van personen, die gevonnisd zijn wegens, of 
beschuldigd zijn van eenige der hierna vermelde misdaden binnen het regtsgebied 
van de Regering, die daarom aanzoek doet, bedreven, en die gevlugt zijn naar, of 
zich bevinden binnen de grenzen van den ander, met dien verstande nogthans, dat 
zoodanige uitlevering alleen dan zal plaats vinden, wanneer zoodanig voldoend 
bewijs van het plegen der misdaad is geleverd, als genoegzaam zou geweest zijn 
om de inhechtenisneming, of in staat van beschuldiging stellen van den persoon 
te wettigen, indien de misdaad begaan was op de plaats, waar de beschuldigde 
persoon gevonden wordt. 

Art. 7.-Personen met de volgende misdaden beschuldigd, zullen overeenkom
stig dit 'J.1raktaat uitgeleverd worden, te weten : moord, vadermoord, kinder
moord, poging tot moord, schuldige manslag, sodomie, verkrachting, brandstich
ting, diefstal, roof met geweld, landsdieverij, bedrog, frauduleuze insolventie, 
muntvervalsching, muntschennis, het verspreiden van valsche munt, afpersing, 
knevelarij, omkooping van ambtenaren, vergiftiging, falsiteit, valsche hand
teekening, veelwijvery, schaking, bloedschande. 

Art. 8.-De kosten van het in hechtenis plaatsen en van de uitlevering over
eenkomstig de vorige artikelen zal zijn ten laste van degenen, die zulks eischen. 

Art. 9.-De bepalingen van de hierboven vermelde artikelen, omtrent de 
uitlevering van gevluchte misdadigers, zullen niet toepasselijk zijn op misdaden 
van staatkundigen aard. 

Art. 10.-Dib Tractaat zal ingegaan worden voor niet langer dan 5 jaren van 
a£ den datum der bekrachtiging en daarna tot 12 maanden na kennisgeving van 
een der beide partijen. 

Bloemfontein, 28 J uni, 1872. 

(Get.) J. H. BRAND, President van den Oranjevrijstaat. 

(Get.) 

(Get.) 

In onze tegenwoordigheid: 

F. K. HOHNE, Gouvernements Secretaris. 

M. STEIJN, Lid van den Uitvoerenden Raad. 

Pretoria, Z. A. Republiek, 
Gouvernementskantoor, 1 Aug., 1872. 

(Get.) 

(Get.) 

(Get.) 
(Get.) 

THOS. BURGERS, President der Z. A. Republiek. 

In onze tegenwoordigheid: 

N. J. R. SWART, Gouvernements Secretaris. 

]
1

• Jl~PPE. } Leden van den 
M. W. ]~ORSTER, Uitvoerenden Raad. 

TRAC'rAAT VAN VRIENDSCHAP MET BELGIE. 
PROCLAMATIE. 

Aangezien een Tractas-t van V riendschaps-vestiging en van Koophandel 
werd geteekend tusschen Belgie en den Oranjevrijstaat, door hunne respectieve 
gevolmagtigden te Brussel, den Eersten Dag van April, Een Duizend Acht 
Honderd Vier-en-Zeventig ; 

En aangezien bet gezegde Tractaat van weerskanten behoorlijk is bekrach
tigd en de respectieve ratification derzelve werden gewisseld te BrusseJ, op den 
1lden Augustus, 1874; 
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Zij het nn daarom kennelijk, dat ik, Johannes Hendricus Brand, President 
van den Oranjevrijstaat, het Tractaat heb doen publiceeren, ten einde hetzelve en 
iedere Clausule en Artikel daarvan moge worden in acht genomen en volvoerd ter 
goeder trouw door den Oranjevrijstaat en deszelfs Burgers; 

Ten bewijze waarvan ik mijne handteekening hierondsr heb gezet en het 
Grootzegel van den Oranjevrijstaat hieraan heb doen hechten. 

Aldus gedaan te Bloemfontein, dezen 3den dag van October, in het Jaar 
onzes Heeren, Een Duizend Acht Honderd Vier-en-Zeventig .. 

Bij order, 

J. H. BRAND, Staatspresident. 

F. K. HORNE, 
Gouvernements Secretaris. 

TRACTAAT VAN VRIENDSCHAPS-VESTIGING EN VAN KOOPHANDEL 
TUSSCHEN DEN ORANJEVRIJSTAAT EN BELGIE. 

Zijne Excellentie de President van den Oranjevrijstaat van de eene zijde, en 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen van de andere zijde, de betrekkingen van 
V riendschap en van Koophandel willende ontwikkelen en bevestigen, tusschen 
den Oranjevrijstaat en Belgie hebben goedgedacht een bohoorlijk Tractaat te 
sluiten om dit doel te bereiken en hebben daarvoor tot hunne gevolmagtigde 
gezanten benoemd, te weten :-

Zijn Excellentie de President van den Oranjevrijstaat, den W elEdelen heer 
Hendrik Antonie Lodewijk Hamelberg, Consul-Generaal in het Koningrijk der 
Nederlanden en Diplomatiek Agent van den Oranjevrijstaat; en Zijne Majesteit 
de Koning der Belgen, den Graa:f d'Aspremont Lynden, Minister van Buiten
landsche Zaken, Lid van den Senaat, Offi.cier van de Leopold's Orde, Comman
deur van de Ernestine Tak van Saksen, Groot Kruis van de Orde van Leopold 
van Oostenrijk, enz., enz., enz. 

Dewelke na hunne volledige geloofsbrieven gewisseld to hebben en die in 
goede en behoorlijke vorm te zijn bevonden, de volgende Artikelen zijn overeen
gekomen:-

Art. 1.-Er zal eeuwigdurende vrede en aanhoudende vriendschap zijn 
tusschen den Oranjevrijstaat en het Koningrijk Belgie en tusschen de Burgers 
van de twee landen, zonder uitsluiting van persoon of zaken. 

Art. 2.-Er zal wederkeerige vrijheid van Koophandel tnsschen den Oranje
vrijstaat en het Koningrijk Belgie bestaan. 

Art. 3.-De Burgers van de eene en van de andere contracterende partij 
zullen in de beide Ianden de meest bestendige en de volmaakste bescherming voor 
hunne personen en hunne eigendommen genieten. Zij zullen dientengevolge een 
vrije en gemakkelijke toegang tot de Geregtshoven hebben, om hunne regten te 
eischen en te verdedigen in alle instantien en in aile graden van jurisdictie door de 
wcttcn vastgesteld. Zij zullen vrij zijn om in alle omstandigheden de advocaten, 
procureurs of ageuten, van elke klasse te gebruiken, die zij goedvinden om in hun 
naam aan te stellen. Eindelijk zullen zij, in dit opzigt, dezelfde regten en privi
legies genieten als welke aan de Burgers van het meest bevoorregte volk zijn 
toegestaan, en zij zullen gehouden r.ijn aan de voorwaarden waaraan deze laatstm 
zijn onderworpen. 

Art. 4.-De Burgers van den Oranjevrijstaat in Belgie, en de Bclgische 
Burgers in den Oranjevrijstaat, zullen uitgesloten zijn van aile militaire dienst, 
hetzij in de armee, hetzij in de marine, hetzij in de militie of nationale garde, en 
in geen geval zullen zij belast kunnen worden op hunne roerende en onroerende 
goederen, met andere lasten, bepalingen, zaken of imposten dan die waaraan de 
burgers van het land zouden zijn onderworpen. Men is even zoo overeengekomen 
dat de Burgers der twee Ianden, die gevestigd zijn of zich zullen vestigen binnen 
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14 TRAC'I'AA.'l' ME'I' BELGIE. 

het grondgebied van het rmder, a1le voordeelen genieten znllen, die de wetten o£ 
deereten van kracht toestaan o£ in de toekomst toe zullen staan aan vreemde 
immigranten, met de verpligting de voorwaarden te vervullen in dit document 
opgelegd of uitgedrukt. 

Art. 5.-De Burgers van den Oranjevrijstaat in Be~l?ie_ en de Belg~sche 
Burgers in den Oranjevrijstaat, znllen . eene :rolkomene VTIJheid v~~ Godsd1e~~t 
genieten. Beiden zullen zich, wat de mtoe£emng van hunne goddehJke eerbewiJ
zing betreft aan de wetten van elk land onderwerpen . 

.Art. 6.-De Burgers van elk der twee contracteerende partijen zullen 
vrijelijk binnen het grondgebie~ van he~ andere knnnen reiz~~ of verblijve:r;, 
kunnen handeleri in het groot en m het klem, zooals zulks werkehJk veroorloo£d IS 
te doen of zooals het in vervolg zal zijn veroorloo£d aan de burgers van het meest 
begunstigde volk; kunnen huron en bewonen huiz~n, magazijnen en win~els ~ie 
zij noodig zullen hebben; koopgoederen en geldspecren vervoeren en consignaties 
ontvangen zoowel van het bewoonde als van vreemde landen, volgens de wetten 

·van elk der twee landen, zonder voor doze handelingen onderworpen to zijn aan 
andere verpligtingen, bsten of bepalingen, als die \Yelke zijn opgelegd aan de 
inboorlingen, behoudeils de voorzorgen der politie die gebrnikt worden ten opzigte 
der meestbegunstigde volkeren. 

Zij zullen heiden op een voet van volmaakte gelijkheid staan, vrij om in 
hunne koopen en verkoopen, de prijs der voorwerpen, koopmanswaren en zaken, 
welke ook, ingevoerd o£ in het land voortgebragt te bepalen, hetzij zij dezelve ver
koopen in het bewoonde land of hetzij zij dezelve voor uitvoer bestemmen, zich 
schikkende naar de wetten en regele.n van kracht. 

Zij zuHe11 dezelfde vrijheid genieten om zelven hunne zaken te bestieren, 
hunne verklaringen ten geregte af te leggen of zich te doen vertegenwoordigen door 
personen, die zij zullen verkiezen als magthebberiden, zaak wac'lrnemers, ver
trouwde agenten of tolken, tot den koop of verkoop van lmnne goederen of koop
waren. 

Eveneens zullen zij hot regt hebben de bedieningen te vervnllen die hun door 
hunne landgenooten door vreemdelingen o£ door de Burgers van hetland zullet1zijn 
toevertrouwd als magthebbenden, zaakwaarnemers, vertrouwde agenten of tolken, 
zich in alles onderwerpende aan de wetteri van het land en zonder als vreemde
lingen eeliige vermeerdering van salaris of belooning te znllen moeten betalen. 

Art. 7.-De burgers van elk cler twee contracteerende partijen zullen het 
regt hebben binnen het grondgebied van de andere, goedeeen van allerlei soort tc 
bezitten en er op dezelve wijze over te beschikken als de inwoners. 

De burgers van den Oranjevrijstaat zullen in Belgic het regt genieten, 
natuurlijke of testamentaire nalatenschappen te ontvangen en over te dragen 
eveneens als de Belgen, volgens de wetten van het land, ~onder ten opzigte van 
hunne hoedanigheid als vreemdeling onderworpen te zijn aan eenige voorafgaande 
ligting of impost, die niet van de inwoners in hctzelfde geval zoude gevorderd 
worden; wederkeerig znllen de Belgen in het geheele gebied Yan den Oranje
vrijstaat het regt genieten om natnurlijke of testamentaire nalatenschappen te 
ontvangen en over te dragon eveneens als de burgers van dezen Staat· volgens de 
wetten van het land, zonder ten opzigte van hunne hoedanigheid als vreemdeling 
onderworpen te zijn aan eenige voora£ga.ande ligting o£ impost die niet in hetzelfde 
geval zoude verschuldigd zijn door de inwoners. Dezel£de wederkeerigheid tus
schen de burgers der beide landen zal bestaau ook: ten opzigte der giften onder 
de levenden. 

Bij gelegenheid van den uitvoer van goederen, verkregen of verworven o~ 
welke wijze het oak zij, door de burgers van den Oranjevrijstaat in BelO'ie of door 
de Belg_en in den Ora?jev~ijstaat, zal er op deze goederen geen enk

0

el ~egt van 
aftrekkmg o~f van ~m1grat1.e geheven worden, noch ~enige belasting hoegenaamd 
waaraa.n de :mboorlmgen met zonden onderworpen ztjn. 
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De bovengenoemde vrijlating sluit niet slechts in de regten van aftrekking 
die zouden kunnen ingezameld worden, door de openbare Schatkist maar gelijke
lijk aile regten van aftrekking of van emigratic waarvan de ontvangst van gewigt 
zoude zijn voor bijzondere personen, municipaliteiten, openbare instellingen, ge
meenten, districten of broederschappen. 

De voorafgaande schikkingen zijn toepasselijk op alle in de toekomst te ver
krijgen erfenissen en op aile overbrenging van goederen in het algemeen, waarvan 
de uitvoering nog niet heeft plaats gehad. 

Art. 8.-De voorwerpen van elken aard, komende van den Oranjevrijstaat of 
verzonden naar den Oranjevrijstaat, zullen op hun doortogt van hot Belgisch grond
gebied dezelfde behandeling ontvangen die in dezelfde omstandigheden van 
toepa3sing wordt gebragt op voorwerpen komende van of bestemd nartr het meest 
begunstigde land ; wederkeerig zullen de voorwerpen van elken aard, komende 
van Belgie of verzonden naar Belgie, op hun togt door het grondgebied van den 
Oranjevrijstaat de behandeling ontvangen, die in dezeHde omstandigheden van 
toepassing wordt gebragt op voorwerpen komende van of bestemd naar het meest 
begunstigde land. 

Art. 9.-Gedurende den tijd door do wetten der beide landen vastgesteld tot 
het in de bergplaatsen in bewaring houden van koo1nmren, zullen er geen andere 
lasten opgelegd worden, a1s die van hewa.ring en in magazijn houding, op de voor
werpen ingevoerd van eon der twee landen in hot andere, in tusschen tijd dat zij 
vervoerd worden tot eigen verbruik of ter doortogt of wel weder uitgevoerd, en 
in geen geval zullen zij zwaardere pakhuisregton betalen o£ aan andere formali
teiten onderworpen zijn als de voorwerpen ingevoerd van eenig ander vreemd land. 

Art. 10.-De twee hooge contracterende partijen komen overeen dat elke 
gunst-voorregt of vrijheid van belasting die de een van hun zoude hebben toege
staan of zoude toest.:'l.an ton opzigte van de tollen, aan onderdanen van eenen 
anderen St.:'1at, zoude verstrekt worden aan burgers van het andere land, vrijwillig, 
indien de verleening ten gunsten van den anderen St:'bat vrijwillig is, of door 
middel van eene vergoeding van gelijkc waarde, indien de vergunning voorwaar
delijk is geweest. Geen der contracteerende partijen zal opleggen, hetzij op den 
invoer, het,zij op den wederuitvoer der voortbrengselen van den bodem of van de 
nijve1·heid van de andere partij, lasten verschillend of hooger als die welke gehoven 
zijn op den invoer of op de wederuitvoer van dergelijke koopwaren komende 
van eenig ander vreomd land. Geene heperking, geen verbond van invoer of van 
uitvoer zal plaats hebben in een' wederkeerigen handel der contracteerende par
tijen wanneer die niet golijkelijk uitgestrekt wordt tot alle andere volkeren. 

Art. 11.-De schikkingen der Artikelon 8, 9, en 10 zijn niet toepasselijk op 
bijzondere maatregelen die de twee landen zich voorbehouden in te stellen in een 
gezondheids oogpunt of met opzigt tot oorlogs gebeurtenissen. 

Art. 12.-De voorwerpcn, van welken aard het ook zij, behoorende aan bur
gers van den Oranjevrijstaat of aan de Belgen die door zeeroovers genomen zouden 
zijn binnen de greuzen der jurisdictie van eene der beide contracterende partijen, 
of in volle zeeen, die zouden zijn gevoerd naar of ontdekt in de havens, rivieren, 
rades of baaijen onder bescherming der andere contracterende partij, ~ullen terug 
gegeven worden aan hunne eigenaren, die zullen moeten betalen, indien zulks 
noodig is, de onkosten van het heruemen, te bepalen door de bevoegde Gerechts
hoven. Ret regt van eigendom zal van te voren moeten zijn bewezen voor deze 
Geregtshoven en de terugeisching moeten gcdaan worden binnen verloop v:tn een 
jaa.r, door de belanghebbendc partijen,. door hunne magthebbers of door de agen
ten van de respectieve Gouvernementen. 

Art. 13.-Het is uitdrukkelijk overeengekomen tusschen de heiden contrac
rerende partijen dat, onafhankelijk van de bepalingen die voorafgaan, de diplomatieke 
a.genten en de burgers van elke klas va,n een der twee Staten met vol regt in het 
audere laud voorregten, Trijheid van belastingen, vrijheden en vermindering 
Tan la,sten znllen genieten, toegesta.&n of toe te staan ten gunste van het meest 
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begunstigde volk, vrijwi1lig indien de verleening vrijwillig is, of met dezelfde 
vergoeding indien de verleening voorwaardelijk is. 

Hetzelfde beginsel zal toepasselijk ziji1 op koopwaren en voon;erpen hoege
Iiaamd behoorende aan burgers of het Gouvernement van een der bel(1e Staten eli 
zich bevindende binnen de grenzen van de jurisdictie van de andere. 

Art. 14.-lndien, door eon zamenloop van ongelukkige omstandigheden, ver
schillen tusschen de beide Hooge Contracterende partijen, eene stooring in hnnne 
vriendschaps betrekkingen zonden veroorzakeii, en iiidien, na het middel va1i eene 
vriendschappelijke beraadslagiiig te hebben nitgepnt, het doel van hunne woder
zijdsche begeerte niet geheel is bereikt, zal de tusscheiikomst van eene derde magt, 
die met beide partijen gelijkelijk bevriend is, ingeroepen worden met gemeenscbap
pelijko toestemming om eene uiterste brenk te voorkomen. 

Men is overeengekomen dat in goval van eene storing in de betrekkingen of 
van een geheele brenk, de burgers van bet land van eene der Hooge Contracte
rende Partijen geyestigd of wonende in de Staten van de andere, handel of ecn1ge 
andere bijzondere professie uitoefenende, zullen het vermogen hebben daar te blijYen, 
hun beroep of hmine zaken voortzettende, zonder in het genot vn,Ii hunne vrijheid 
of vari hunne goederen gestoord te worden, voor zooverre zij zich rustig gedrn:gen 
en zij geen inbreuk op de wetten maken, en hunne goederen en effecte11 zulle:ri niet 
01iderhevig zijn om in beslag genomen of gegrepen te worden en znllen aan geene 
belasting onderworpen zijn, die de Burgers van hot land niet op goederen van 
dezelfde soort te betalen hehben. 

Art. 15.-Elke der contractere11de partijen zal de magt hebbe11 om t.e .. benoeme1i 
tot bescherming van zijn handel Consnls-Generaal, Consuls of Vice-Consuls, die 
op hot grondgebied van de andere znllen wonen, maar alvorens in bediening te 
treden, zal elk Consul-Generaal, Consul of Vice-Consul, benoemd in de11 ge
bruikelijke!l vorm, de exequatur of magtiging van het Gouverneinent verkrijgen, 
waarvoor hij de geloofsbrieven houdt, en elke der contractereiide partijen zal het 
regt hebben plaatsen of gedeelten van zijn grondgebied nit te zoncleren wn,ar hij 
niet zn,l goedvinden Consuls-Generaal, Consuls of Vice-Consuls toe te laton; 
men heeft het voor het overige begrepen dat in dit opzigt de beide Gouverne
menten respectievelijk geene beperking hoe ook g€maamd znllen opleggen clio niet 
in hun land aan alle volkeren gemeen zijn. 

Art. 16.-De diplomatieke agenten, Consuls-Genoraal, Consuls en Vice
Consuls van den Oranjevrijstaat in Belgie, zullen alle privilegien, vrijstellingen en 
vrijheid van belastingen genieten die de agenten van dezclfde hoedanigheid van 
hot n10est begunstigde volk genieten of znllen gen1eten. Het zal evenzoo zijn in 
den Oranjevrijstaat voor de diplomatieke Agentcn, Consuls-Generaal, Consuls en 
Vice-Consuls van Belgie. 

Art. 17.-In geval van het overlijden van een burger van den Oranjevrijstaat 
in Belgic of van een burger van Belgie in den Oranjevrijstaat, indien er geen 
bekend erfgenaam of geen executeur testamentair door den overledenen is aange
steld, zullen de competcnte p1aatsel1jke anthoriteiten, de Consuls of Consulaire 
Agenten van het volk waartoe de overledene bchoort -van de omstandigbeicl ver
wittigen, opdat er onmiddelijk kennis van kunne gegoven worden aan de 
belanghebbende partijen. 

In geval van minderjarigheicl of afwezigheid van de erfgcnamen of van 
afwezigheid van de executeuren testamentair, zullen de agenten van den Consn
lairen dienst, te zamen met de competente plaatsulijke autboriteit, het regt hebben 
om, overeenkomstig de wetten van hunne respectieve landen, alle daden te ver
rigten noodig tot het behouden en de administratie van de successie, vooral om dP 
zegels op te leggen en op te heffen, de inventaris op te makon, de successio to 
administreren en te liquideren, in een woord al de maatregelen te nomen tot 
bescherming der belangen van de erfgenamen, uitgezonderd het geval waar 
geschillen mogten ontstaan die behoorden te worden beslist door do competcnto 
Geregtshoven van het land waar de successie open is. 
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Art. 18.-Het tegenwoordig 'rracta,at za1 van kracht blijven gedurende zes 
jaren, te worden gerekend van af de bekrachtiging die plaats zal hebben te Brussel 
binnen verloop van zes maanden, of liever zoo spoedig mogelijk. In het geval dat 
geen der contracteerende partijen, tvvaalf maanden voor het verloop van gezcgd 
tijdvak van zes jaren niet zijn voornemen heeft te kennen gegeven om niet dit 
Tractaat te vernieuwen, zal dit voortduren te bestaan en verbindend to wezen 
gedurende nog een jaar en zoo vervolgens, tot er een jaar zal verloopen zijn sedert 
den dag van de opzegging gedaan door de cen of ::mder der contracteerende 
partijen. 

Art. 19.-Het tegenwoordige tractaat zal worden bekrachtigd door zijne 
Majesteit den Koning der Belgon, zoowel als door den V olksraad van den Oranje
Yrijstaat. 

Ten bewijze waarvan de hierbovengenoemde gevolmagtigde gezanten hetzelve 
hebben geteekend en gezegeld in dnbbel origineel. 

Geda.an te Brussel, den eersten dag van de maand April van het Jaar onzes 
Heeren Een Duizend Acht Honderd Vier-en-Zeventig. 

Graaf D'ASPREMONT LIJNDEN, 
. H. A. L. HAMELBERG. 

De Gouvernements Secretaris verklas.rt dat het bovenstaande tractaat door 
den HEd. Volksraad van den Oranjevrijstaat is bekrachtigd op den 27sten Mei, 
1874, en door zijne Majesteit den Koning van Belgic op den 4den Augustus, 1874, 
en dat de ratification te Brussel zijn uitgewisseld op den 11den Augustus, 1874. 

F. K. HORNE, Gouvernements-Secretaris. 

Gouvernementskantoor, 
Bloemfontein, 5 October, 1874. 

'rRACrrAA.T VAN VR,IENDSCliAP, ENZ., MET PORTUGAL. 
PROCLAMATIE. 

Aangezien een Tractaat van V riendschap en Koophandel werd geteekend 
tusschen Portugal en den Oranjevrijstaat, door hunne respectieve gevolmagtigden 
te Landen, den 'l'ienden Dag van Maart, Een Duizend Acht Honderd Zes-en
Zeventig; 
· En aangezien het gezegde Tractaat door den HoogEdelen Volksraad van 

dezen Staat op den 22sten dag van Mei, 1876, goeclgekeurd is geworden; 
Zij het nu daarom kennelijk, clat ik, vVilliam Whiskin Collins, Voorzitter· 

van de Hoog~Jdele Commissie, belast mot de plichten van Staatspresident van den 
Oranjevrijstaat, gedurende de afwezigheicl van den HEel. Heer Johannes Henricus 
Brand, het gezegde 'l'ractaat heb doen publiceeren, golijk geschiedt bij dezc ; 

Ten bewijze waarvan ik mijne handteekening hieronder heb gezet en het 
Groot Zegel van den Oranjevrijstaat hieraan heb doen hechten. 

Aldus geclaan te Bloemfontein, dezen 15den dag van Augustus, in het 
Jaar Onzes Heeren, Een Duizend Acht Honderd Zes-en-Zeventig~ 

W. vV. COLLINS. 
Bij Order, 

F. K. HOHNE, 
Gou vernemen ts Secretari s. 
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TRACTAAT VAN VRIENDSCHAP EN KOOPHANDEL MET PORTUGAL, 
10DEN MAARrr, 1876. 

Zijne Majesteit de Koning van Portugal en van de Algarven, en Zijn Hoog
Edele de Staatspresident van den Oranjevrijstaat, bezield zijnde met de b~fS'eerte 
om de betrekkingen van vriendschap en handel tusschen hun~e wederZIJdsche 
Staten te ontwikkelen en te bevestigen, hebben besloten tot dat emde een Tractaat 
aan te gaan en hebben tot hunne Gevolmatigden benoemd, te weton :-

Zijne Majesteit de Koning van Portugal en van de Algarven, den Burggraaf 
Duprat, Kommandeur van de Orden van Christus en van Onze V rouw der Ont
vangenis van Villa Viyosa, Offi.cier van het Legioen van Eer van ]'rankrijk, van 
St. Mauritius en St. Lazarus van Italic en van Leopold van Belgic, Zaakgelastigde 
voor de Zuid-Afrikaansche Republieken, Consul-Generaal voor Portugal in 
Louden, enz.; en Zijn HoogEdele de President van den OranjevTijstaat, den Heer 
Hendrik Antonie Lodewijk Hamelberg, Kommandeur van de Orde van Leopold 
van Belgie, Consul-Generaal van den Oranjevrijstaat in het Koningrijk der 
Nederlanden en voor het aangaan van het tegenwoordige Tractaat, deszelfs Diplo
matieken Agent. 

Die, na elkander hunne wederzijdsche volmagten medegedeeld en dezelve in 
goede en behoorlijke orde bevonden te hebben, omtrent de volgende artikelen zijn 
overeengekomen. 

Art. 1.-Er zal eeuwigdurende vriendschap en voiledige wederkeerige vrijheid 
van handel over de wederzijdsche grondgebieden zijn tusschen Zijne Majesteit den 
Koning van Portugal en zijne onderdanen tor eene zijde, en den Oranjevrijstaat en 
zijne burgers ter andere zijdo. 

Art. 2.-De onderdanen en burgers van elke der Hooge contracteeronde par
tijen zuilen, binnen het grondgebied van de andere, vrijelijk verlof hebben de 
havens, rivieren en plaatsen, waar die ook mogen zijn, in welke vreemde handel 
thans is, of hierna zal worden toegestaan, binnen te gaan, zich daar te vestigen en 
te wonen, huizen en magazijnen te huren, te koopen en te bouwen; aile soorten 
'Van roerende en onroerende eigendommen te verkrijgen en te behouden ; elke 
nijverheid of handel te drijven, en dien in het groot of klein uit te oefenen, en het 
vervoer van koopwaren en geld te bewerkstelligen, met onderwerping aan de 
wetten en reglementen, in elk der wederzijdsche grondgebieden in werking. Zij 
zullen vrijen en gereeden toegang hebbcn tot de Geregtshoven ter handhaving en 
verdediging hunner regten in alle graden van jurisdictie, bij de wetten vastgestelt, 
en zullen tot dat einde de magt hebben om advocaten, procureurs en agenten van 
elke soort te bezigen en zuilen eindelijk in dit opzigt dezelfde regten en voorcleelen 
genieten, welke thans zijn of hierna zullen worden toegestaan aan de inboorlingen 
des lands. 

Zij zuilen vrijelijk beschikken over aile eigendommen, welke zij binnen de 
wederzijdsche grondgebieden bezitten, hetzij door schenking, verkoop, ruil, testa
ment, of op eenige andere wijze, welke zij zuilen goed achten, en hun geheele 
kapitaal uit hetland mogen nemen. 

Op gelijke wijze zuilen de onderdanen en burgers van een' der beide Staten, 
die erfgenamen of legatarissen zijn van goederen, gelegen binnen den anderen, 
vrijheid hebben zonder hinder in zulke goederen op te volgen, zelfs ab intestato; 
en de gezegde erfgenamen of legatarissen zullen geene andere of hoogere erfregten 
betalen, dan die in gelijke gevallen door nationale onderdanen en burgers betaald 
worden. 

Zij zullen hunne godsdienst vrijelijk uitoefenen, en te zamen vergaderen tot 
het houden der openbare eeredienst met derzelver wederzijdsche gebruiken, kerk
hoven daar te steilen en hunne dooden begraven met de gebruikelijke plegtigheden, 
in alle gevailen handelende in overeenstemming met de wetten en reO'lementen in 
.elk land in werking. 

0 
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Zij zullen ontheven zijn van gedwongen leeningen en van elke buitengewone 
belasting, welke niet algemeen en bij de wet vastgesteld is, alsmede van militaire 
dienst ter zee en te land. 

Zij zullen dezelfde bescherming van hunne personen, gezinnen, ejgenclommen 
en woningen genieten als de inboorlingen van het land. 

Art. 3.-De voorthrengselen van den grand en de nijverheid der Portugeesche 
bezittingen in Mozambique zullen niet onderworpen zijn aan invoer- of doorvoer
regten in het grondgebied van den Oranjevrijstaat, en wederkeerig zullen de voort
brengselen van den grond en de nijverheid van dozen Staat ontheven zijn van alle 
invoer- en cloorvoerregten in de Portugesche bezittingen van Mozambique. 

Art. 4.-Zijne Majesteit de Koning van Portugal en van de Algarven, be
geerig zijnde om tot de ontwikkeling en bloei van den Oranjevrijstaat bij te 
dragen, en om zoo veel mogelijk den uitvoer van deszelfs voortbrengselen te ver
gemakkelijken, staat toe, dat de gezegdo Staat op eenen gelijken voet met de 
Portugesche provincie van Mozan1bique geplaatst worde en dezelfde voordeelen en 
gemakken als zij geniete, zoo wel ten aanzien van den uitYoer als van den invoer 
door de havens van deze provincie. 

Art. 5.-De doorvoer der voortbrengselen van den grand, en de nijverheid van 
den Oranjevrijstaat door het Portugeesche grondgebied der Provincie van Mozam
bique, zoo wel als de doorvoer door bet gezegde gronclgebied van koopwaren van 
elken oorsprong of nationaliteit, ingevoerd door de baai \an Lorengo Marquez en 
bestemd voor den gezegden Staat, zal geheel vrij en ontheven zijn van alle regten 
hoegenaamd. 

Art. 6.-Zijne Majesteit de Koning van Portugal behoudt zich het regt voor 
om den invoer van wapenen en krijgsbehoeften te beletten, en om den doorvoer 
daarvan aan bijzondere reglementen te onderwerpen, doch hij verbindt zich om 
vrijheid van in- of doorvoer te handhaven voor de wapenen en krijgsbehoeften voor 
den Oranjevrijstaat bestemcl, mits dezelve door het Gouvernement van dozen Staat 
verzocht, en de noodige waarborgen om hunne aankomst alcbar te verzekeren, ge
geven worden. 

Art. 7.-De voortbrengselen van den grand en de nijverheicl van den Oranje
vrijstaat, welke door de baai naar Lorengo Marquez uitgevoerd mogen worden, 
zullen ontheven zijn van alle uitvoerregten, zullende zij echter, even als <1e voort
brengselen van Portugeeschen oorsprong, zijn onclervvorpen aan kade-, licht- en alle 
andere havenregten, welke claar vastgesteld mogen wezen. 

Art. 8.-Koopwaren van elken oorsprong of nationaliteit, ingevoercl door de 
baai van Lorenyo Marquez en bestemcl voor den Oranjevrijstaat, zullen aan een 
invoerregt van 3 percent kunnen onclerworpen worden. Zijne Majesteit de Koning 
van Portugal behoudt zich echter de bevoegclbeicl voor clit regt tot 6 percent te 
verhoogen. 

Art. 9.-De onderstaande koopwaren zullen van alle jnkomende regten out-
hoven zijn :-

Levende dieren van alle soorten. 
Huiclen. 
Meel van tarvve, mais, gerst, rogge en haver. 
Zaden. 
V ersche vruchten. 
Groenten van alle soorten. 
Steenkool en coke. 
IJ-s. 
Guano en andere meststoffen. 
Harsen. 
Kalk. 
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Bouwsteenen, met insluiting van leijen of daksteenen, dakpannen, en gebak
ken steenen van elke hoedanigheid. 

Gereedschappen en werktuigen, machines en benoodigdheden voor werk-
plaatsen, kunsten, landbouw en mijnen. 

Ingenaaide en ingebonden boeken, in welke taal ook gedrukt. 
Muziek en muziek-instrumenten. 
Drukpersen en letters. 
Aardrijkskundige-, land- en zeekaarten. 
V oorwerpen van eenigen aard voor museums. . 
Exemplaren voor wetenschappelijke verzamelingen en voor verzamehngen van 

aile kunstwerken, niet bestemd voor handels-oogmerken. 
V reemd goud- en zilvergeld. 
Portugeesch zilYer- of kopergeld uit Portugeesche havens. 
Schepen in elken toestand of in gebrnik. 
Stoomschepen. 

Art. 10.-De wederuitvoer van koopwaren, ingevoerd in het tolkantoor van 
Loren<;o Marquez, zal daaruit geoorloofd zijn. Zoodanige koopwaren zuilen ont
heven zijn van aile .regten van weder uitvoer en zullen slechts zijn onderworpen 
aan de betaling der oplagen en kosten van entrepot en der havenregten. 

Art. 11.-Regten ad valorem zullen volgens de waarde der koopwaren op de 
markt van derzelver oorsprong berekencl en op de volgende wijze geregeld worden. 

De invoerder of uitvoerder zal bij het doen van aangifte in het tolkantoor· 
voor de goederen, welke hij voornemens is te verzenden, eene verklaring teekenen 
aangaande de beschrijving en waarde der gezegde goederen voor eene som, welke 
hij voldoende zal achten. 

De verklaring zal aile tot het heffen der regten noodige inlichtingen inhonden. 
Indien het tolkantoor de verklaarde waarde onvoldoende beschouwt, zal het

zelve het regt hebben de goederen te behouden tegen betaling aan den invoerder of 
uitvoerder van de door hem verklaarde waarde binnen den tijd van vijftien dagen 
sedert de dagteekening der verklaring, met bijvoeging van 10 percent. 

Zoo ecbter het tolkantoor het niet dienstig acht tot eigening over te gaan, zal 
het de goederen kunnen doen waardeeren door deskundigen, van wie er een door 
den verklaarder en de andere door het hoofd van het · tolkantoor zal worden 
benoemd, en in geval deze verschillen, zal door het hoofd van het tolkantoor 
voorzegd een derde deskundige worden benoemd, die als scheidsregter zal hande
len zonder verder beroep van de eene of andere zijde. 

Indien het onderzoek der deskundigen aantoont, dat de waarde der koop
waren de door den invoerder of uitvoerder verklaarde niet met 10 percent te 
boven gaat, zal het regt geheven worden op het verklaarde bedrag. 

Indien de waarde de som, welke verklaard zal zijn, met 10 percent te hoven 
gaat, zal het tolkantoor te zijner keuze de eigening toepassen of het regt heffen op 
de door de deskundigen bepaalde waarde. Dit regt zal onder de benaming-+an 
boete met 50 percent vermeerderd worden, indien de waardeering der deskundigen 
de verklaarde waarde met 15 percent o-vertreft. 

De kosten van onderzoek door deskundigen zullen door den verklaarder 
worden gedragen, indien de bij arbitrale beslissing bepaalde waarde de verklaarde 
waarde met 10 percent te hoven gaat, en in tegenovergestelde geval zullen zij 
gedragen worden door het tolkantoor. 

_.~rt. 12.-De voortbrengselen van den grond en de nijverheid van Portugal 
en ZIJne ~verzeesche bezittingen zullen worden toegelaten in den Oranjevrijstaat, 
wede~kee:;g zullen de voortbrengsele~ van den grond en de nijverheid van den 
OranJeVriJStaat worden toegelaten in Portugal en zijne Overzeesche bezittingen op 
dez~lfde voorwaarde, waarop soortgelijke voortbrengselen c1er meest begunstigde 
natie worden toegelaten. 
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Art. 13.-Schepen, varende onder de vlag van den Oranjevrijstaat, zullen in 
elk opzigt dezelfde behandeling genieten als, en niet onderhevig zijn aan andere of 
hoogere regten dan Portugeesche schepen, hetzij in de havens der provincie van 
Mozambique of in de havens der andere volkplantingen, of in die van het vaste 
land van Portugal en de nabijgelegene eilanden. 

Het is evenwel verstaan, dat deze bepaling niet van toepassing zal zijn op de 
groote en kleine kustvaart, zoo lang deze aan de nationale vlag alleen is voorbe
houden. 

Art. 14.-Alle vermindering van regten, alle gunsten, alle voorregten, welke 
eene der Hooge contracteerende partijen aan de onderdanen, den handel, de voort
brengselen van den grond, of de nijverheid of aan de vlag van eene derde 
mogendheid in eenig gedeelte van haar grondgebied zal toestaan, zal onmiddellijk 
en onvoorwaardelijk op de andere worden toegepast. 

Geene der Hooge contracteerende partijen zal de onderdanen, den handel of 
de scheepvaart van de andere onder verboden beperkingen of oplegging van be
lastingen plaatsen, welke niet gelijkelijk op alle andere naties toegepast worden. 

Ten behoeve van Portugal wordt echter het regt voorbehouden om uitsluitend 
aan Brazilie bijzondere voordeelen toe staan, waarop het Gouvernement van den 
Oranjevrijstaat geene aanspraak zal maken als een gevolg van zijn regt in het 
algemeen op de behandeling op den voet der meest begunstigde natie. 

Hetzelfde regt wordt door het Gouvernement van den Oranjevrijstaat voor
behouden ten aanzien van de Zuid-Afrikaansche Republiek. 

Art. 15.-Iedere der Hooge contracteerende partijen zal het regt hebben 
Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls en Consulaire Agenten in de havens, 
steden en plaatsen van het grondgebied der andere aan te stollen, behoudende zij 
zich wederzijdsch het regt voor eenige plaats uit te zonderen, indion zulks dienstig 
geoordeeld wordt. 

Dit voorbehoud zal echter, niet op eene der Hooge contracteerende partijen 
worden toegepast, tenzij het eveneens worde toegepast op alle andere naties. 

De gezegde ambtenaren zullen, zoodra zij hunne akten van aanstelling aan
bieden, wederkeerig worden toegelaten en erkend in overeenstemming met de 
regelen en vormen, in de wederzijdsche landen voorgeschreven. 

Het tot vrije uitoefening hunner ambtsbezigheden benoodigde exequatur zal 
hun kosteloos worden verleend, en op vertoon van hetzelve zal het hoogste gezag 
in de plaats hunner vestiging terstond de hoodige maatregelen nemen, ten einde 
hen in staat te stollen de pligten van hun ambt uit te voeren en de daaraan ver
bondene vrijstellingen, prerogatieven, vrijdommen, eerebetooningen en voorreg
ten te genieten. 

Art. 16.-Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls en Consulairo Agenten 
van eene der Hooge contracteerende partijen zullen in het grondgebied der andere 
de voorregten genieten, welke gemeenlijk aan hun ambt worden toegekend, zoo 
als ontheffing van militaire inkwartiering, van alle soorten van directe belastingen, 
zoowel personeele als op meubelen of uitgaven, gewone en buitengewone, met 
uitzondering echter van hen, die onderdanen of burgers zijn van hetland, waarin 
zij zijn gevestigd, o£ die handel drijven of eene tak van nijverheid uitoe£enen, in 
welke gevallen zij onderworpen zullen zijn aan dezelfde belastingen, oplagen en 
betalingen, waaraan andere bijzondere personen onderworpen zijn, tengevolge van 
hunne nationaliteit of van den handel en de nijverheid, welke zij uitoefenen. 

Het is verstaan, dat de belastingen, waaraan de gezegde ambtenaren onder
hevig mogen zijn wegens de vaste eigendommen, welke zij bezitten in het grond
gebied, waarin zij gevestigd zijn, niet in de bovenstaande vrijstelling zijn 
begrepen. 

Boven en behalve het voorafgaande zullen de Consuls-Generaal, Consuls, 
Vice-Consuls, en Consulairo Agenten respectievelijk persoonlijke vrijheid genieten, 
uitgezonderd wegens zulke daden, als de wetgeving van elk land aanduidt en 
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straft als misdaden of overtredingen, alsmede alle vrijdommen en voorregten, 
welke aan de Consulaire ambtenaren der meest begunstigde natie zullen worden 
toegestaan. 

Art. 17.-De Consulaire archieven zullen onschendbaar zijn, en de plaatse
lijke autoriteiten zullen onder O'een voorwendsel of in goon geval hoegenaamd 
eenige stukken, welke daarvan d~el uitmaken, onderzoeken of in beslag nomen. 

Deze stukken zullen steeds afgezonderd worden gehouden van de boeken of 
papieren betrekkelijk den handel of de nijverheid, welke de Consuls-Generaal, 
Consuls, Vice-Consuls, of Consulaire Agenten, respectievelijk zullen uitoefenen. 

Art. 18.-De Consuls-Generaal, Consuls, Vice-Consuls, of Consulaire Agen
ten der twee landen zullen met de autoriteiten van de plaats hunner vestiging 
mogen handelen en zoo noodig bij ontstentenis van eenen diplomatieken agent 
hunner eigene natie toegang hebben tot de Hooge Hegeering van den Staat, waarin 
zij hun ambt uitoefenen, ten einde een herstel te vragen voor eenige inbreuk op de 
tusschen de twee landen bestaande Tractaten of · Conventies, welke gemaakt mogt 
zijn door de autoriteiten of ambtenaren van den voorzegden Staat, of voor ee11ig 
misbruik, waarover hunne landgenooten zullen klagen, en zij zullen de bevoegd
heid hebben om aile gepaste middelen aan te wenden, welke zij tot verkrijging van 
spoedig en volledig regt noodig zullen oordeelen. 

Art. 19.-Indien een onderdaan of burger van eene der Hooge contracteerende 
partijen in het grondgebiect dor andere komt te overlijden, en de erfgenamen 
afwezig zijn, zullen do wederzijdsche Consulaire ambtenaren het regt hebben den 
boedel te ontvangen, te beheeren en te vere:ffenen en de opbrengst over te maken 
aan degenen aan wie dezelve regtens zal toekomen. 

Art. 20.-Het tegenwoorC!ig~. tractaat zal van kracht blijven gedurende 
twintig jaren, te rekenen v!l? ~.datum :van de uitwisseling der ratificaties. In 
geval geene der Hooge cont~terende' pa"t'tijen h~r voornemen om de werking van 
hetzelve te doen ophouden kenbaar maakt twaalfjmaanden v66r het yerstrijken van 
hot g~zegde tijdperk, zal het voortgaan bind~d te zijn tot het verloop van een 
jaar sedert den clag waarop de E)ene of and(jt~ der Hooge contracteerende partijen 
het zal hebben opgezegd. , / 

Art. 21.-Het tegenw~rdige Traetaat i:~,l worden bekrachtigd overeenkom
stig de wetten en vorm~n, ~-~ elk '-\r beide · landen aangenomen, en het zal in 
werking treden drie maanden na de uitwisseling der ratificaties. 

Ter oorkonde waarvan ~e voorzegcle gevolmagtigclen het hebben geteekend en 
met hun zegel hebben ge~egelcl. ' .... 

Aldus gedaan te Landen, op den Tienden dag van Maart, in het J aar Een 
Duizend Acht Honderd Zes-en-Zeventig. 

H. A. L. HAMELBERG. 

VISCONDI1J DUPRAT. 

TRACTAA'l, VAN VRIENDSCHAP EN KOOPIIANDEL 
MET NEDERLAND. 

PROCLA:MA'l'IE. 

Aangezien eon Tractaat van Vriendschap en Koophandel werd geteekeml 
tu~schen Nederland en den Oranjevrijstaat door hunne respectieve Gevolmachtig
den te 's Gravenhage, den 14den November, 1874; 

En aangezien het gezegde Tractaat van woorskanten behoorlijk is bekrach
tigd, en de respectievo ratificatien derzelve worden gewisseld te 's Gravenhage op 
den 20sten November, 1875; · 
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Zij het nu daarom kennelijk, dat ik, Johannes Hendricus Brand, President 
van den Oranjevrijstaat, het Tractaat heb doen publiceeren, ten einde hetzelve en 
iedere Clausule en Artikel daarvan, moge worde in acht genomen en volvoerd ter 
goeder trouw door den Oranjevrijstaat en deszelfs Burgers. 

r.ren bewijze waarvan ik mijne handteekening hieronder heb gezet en het 
Grootzegel van den Oranjevrijstaat hieraan heb doen hechten. 

Aldus gedaan te Bloemfontein, dozen 27sten dag van November, in het 
Jaar Onzes Heeren Een Duizend Acht Honderd Zes-en-Zeventig. 

Bij order, 

J. H. BRAND, Staatspresident. 

F. K. HORNE, 
Gouvernements Secretaris. 

TRACTAAT VAN VRIENDSCHAP EN KOOPHANDEL TUSSCHEN DEN 
ORANJEVIUJSTAAT EN NEDERLAND. 

Zijne Majesteit de Koning der Nederlanden en Zijne Excellentie de President 
van den Oranjevrijstaat, gelijkelijk bezield met den wensch, de banden van 
Triendschap die tusschen de beide landen reeds door taal- en stamverwantschap 
bestaan, nan wer toe te halen, en de handelsbetrekkingen tusschen beido Staten 
te verbeteren en nit te breiden, hebben besloten tot dat einde een Tractaat te · 
sluiten en hebben tot hunne Gevolmachtigden benoemd, te weten :-

Zijne Majesteit de Koning der N ederlanden : den heer Mr. Pieter Joseph 
August Marie van der Does de Willebois, Commandenr der Orde van den 
Nederlandschen Leeuw, Groot-Officier der Orde van de Eikenkroon, enz., enz., 
Hoogstdeszelfs Minister van Buiteulandsche Zaken ; en 

Zijne Excellentie de. President van den Oranjevrijstaat: den beer Mr. 
Hendrik Antonie Lodewijk Hamelberg, Consul-Generaal van den Oranjevrijstaat 
in Nederland, dewelke, na mededeeling hnn11er in goeden en behoorlijken vorm 
bevonden wederzijdsche volmachten, nopens de volgende artikelen zijn overeen
gekomen. 

Art. 1.-De wederzijdsche onderdanen der beide Hooge contracteerende 
partijen zullen volkomen met de nationalen worden gelijk gesteld, vooral wat 
aanga~t de uitoefening van den handel, cler nijverheid en der beroepen, de betaling 
der be1astingen, de uitoefening der godsdiensten, het recht om allerlei roerende en 
onroerende eigendommen te verkrijgen of daarover te beschikken bij koop, ver
koop. schenking, rail, laatste wilsbeschikking en erfopvolging ab intestato. 

Zij zullen volkomen gelijk gesteld worden met de onderdanen, behoorende tot 
de meest bevoorrechte vreemde nat.ie, voor zoo veel aangaat hunnen persoonlijken 
toestand onder alle andere opzichten. 

Door de bovenstaandfl bepalingen wordt niet afgeweken van de wettelijke 
onderscheidingen tusschen personen van W esterschen en Oosterschen herkomst in 
de N ederlandschen bezittingen van den Oosterschen Archipel, onderscheidingen, 
we}ke eveneens toepasselijk znllen zijn op onderdanen van den Oranjevrijstaat in 
be!iittingen. 

Art. 2.-De voortbrengselen van den grond en der nijverheid van het 
Koningrijk der N ederlanden en van zijne Kolonien, van waar ook kornende, en 
aile koopwaren zonder ouderscheid van oorsprong, kornende uit dat Koningrijk of 
uit zijne Kolonien, zullen in den Oranjevrijstaat worden toegelaten op denzelfden 
voet als, en zonder aan andere of hoogere rechten, hoe ook genaamd, onderworpen 
te zijn, dan de gelijksoortige voortbrengselen van de meest begunstigde natie. 

Wederkeerig zullen de voortbrengselen van den grond en der nijverheid van 
den Oranjevrijstaat, van waar ook komende, en aile koopwaren zonder onderscheid 
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van oorsprong, komende uit die gemeenebest, in de Nederlanden worden toege
laten op denzelfdon voet als en zonder aan ~mdere of boogere rechten, hoe ook 
genae.md, onderworpen te zijn, dan de gelijksoortige voortbrengselen van do 
meest begunstigde vreemde natie. 

De beide Hooge contracteerende parti;jen waarborgen elkander insgelijkc de 
bebandeling der meest begunstigde vreemde natie voor alles wat den doorvoer en 
uitvoer aangaat. 

Art. 3.-Elke tariefvermindering, elke gunst, elkc vrijdom, die eene der 
Hooge contracteerende partijen zal toestaan aan de onderdanen, aan den handel, 
aan de voortbrengselen van den grond of de nijverheid eener derde mogendheid, 
zal onmiddellijk en onvoorwaardelijk 'vorden uitgestrekt tot de andere dozer 
Hooge partijen. 

Geene der Hooge contracteerende part,ijen zal, onder een dezer opziehten, de 
andere onderwerpen aan een verbod or wettelijke heffing, wanneer die niet te 
gelijkertijd toegepast wordt op alle andere natien. 

Art. 4.-De wederzijdsche consulaire ambtenaren zullen alle voorrechten, 
vrijstellingen of vrijdommen genieten, welke door de consulaire ambtenaren van 
denzelfden rang van de meest begunstigde natie worden genoten. 

Art. 5.-Dit Tractaat zal van ·kracht blijven gedurende ticn jaren, te rekenen 
van den dag der uitwisseling van de alden van bekrachtig_ing. 

Bijaldien geene der beide Hooge contracteerende p.artijen twaal£ maanden 
voor het einde van gezegd tijdperk haar voornemen om hetzelve te doen opbouden 
mocht hebben bekend gemaakt, zoo zai bet Tractaat van kracht blijven tot na bet 
eindigen van een jaar, te rekenen van den dag, waarop de eene of de andere der 
beide Hooge contracteerende partijen het zal hebhon opgezegd. 

Dit Tractaat zal bekrachtigd worden en de akten van bekrachtiging er van 
zullen zoodra, mogelijk uitgewisseld worden te 's Gravenhage. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche gevolmachtigden bet geteekend en or 
hunne zegels op hebben gesteld. 

Gedaan te 's Gravenhage, den lL!den dag der maand November, van het 
jaar onzes Heeren, Achttien Honderd Vier-en-Zeventig. 

(Get.) 

(Get.) 

V. D. D. D. WILLEBOIS. 

H. A. L. HAMELBERG. 

De Gouvernements Secretaris verklaart, dat het bovenstaande Tractaat door 
den REd. Volksraarl. van den Oranjevrijstaat is bekrachtigd op den 6den Mei, 
1875, en door Z. J\1. den Koning der Neder1anden, op den 17den Junij, 1875, en 
dat de ratification te 's Gravenhage zijn uitgewisscld op den 20sten November 
1875. ' 

De Gouvernements Secretaris, 

F. K. HORNE. 
Gouvernementskantoor, Bloemfontein, 29 November, 1876. 

TRACTAAT VAN UITLEVERING MET NEDERLAND. 

PROCLAMATIE. 

Aangezien een Tractaat tot wederkeerige uitlevering van misdadigers word 
geteekend tusschen Nederland en den Oranjevrijstaat door hunne respectieve 
gevolmachtigden to 's Gravenhage, den 14den November, 1874; 

En aangezien het gezegde rrractaat van weerskanten behoorlijk is bekrachtigd 
en de respectievc ratificatien, derzelve werden gewisseld te 's Gravenhage, op den 
20sten November 1875; 
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Zij het.nu daarom kennelijk, dat ik, JOHANNES HENlUCUS BRAND, President 
van den Oranjevrijst,aat, het Tractaat heb doen publiceeren, ten einde hetzelve, en 
iedere chtusule en artikel daarvan, moge worden in acht genomen en volvoerd ter 
goeder trouw door den Oranjevrijstaat en deszelfs burgers; 

Ten bewijze waarvan ik mijne handteekening hieronder heb gezet en het 
Grootzegel van den Oranjevrijstaat hierafm heb doen hechten. 

Aldus gedaan te Bloemfontein, dezen 27sten dag van November, in het 
jaar onzes Heeren, Een Duizend Acht Honderd Zes-en-Zeventig. 

J. H. BRAND, Staatspresident. 

Bij order, F. K. HORNE, 
Gouvernements Secretaris. 

rrRACTAAT TOT WEDERKE:BJRIGE UITLEVERING VAN MISDADIGERS 
TUSSOHEN DEN ORANJEVRIJSrrAAT EN NEDERLAND. 

Zijne Majesteit de Koning der N ederlanden en Zijne Excellentie de President 
van den Oranjevrij8taat, nuttig geoordeeld hebbende de uitlevering van misdadi
gers bij eene Overeenkomst te regelen, hebben te dien einde tot hunne gevolmach
tigden benoemd, te weten :-

Zijne Majesteit de Koning der N ederlanden: den heer Mr. Pieter Joseph 
August Marie van der Does de Wille bois, Commandeur der Orde van den N eder
landschen Leeuw, Groot Officier der Orcle van de Eikenkroon, enz., enz., Hoogst 
deszelfs Minister van Buitenlandsche Zaken; en 

Zijne Excellentie de President van den Oranjevrijstaat: den heer Mr. Hendrik 
Antonio Lodewijk Ha.melberg, Consul-Generaal van den Oranjevrijstaat, in N eder
land; die na elkander hunne volmachten te hebben medegedeold, welke in goeden 
en behoorlijken vorm zijn bevonden, cle volgende artikelen hebben vastgesteld en 
onderteekend :-

Art. 1.-:Qe Koninklijke Regeering der N ederlanclen en de Regeering van 
den Oranjevr.i.jstaat verbinden zich, in de gevallen en volgens de vormen bij cle 
volgende artikelen vastgestcld, met uitzondering hunner onderdanen, wederkeerig 
aan elkander nit te leveren de personen, welke krachtens een arrest, een vonnis of 
een bevel van gevangenneming, [~fkomstig van de rechtbanken van dat der beide 
Landen, tegen well{:s wetten de feiten zullen zijn bogaan, veroordeeld, in staat van 
beschuldiging gesteld, of beklaagd zijn ter zake van een der misdaden of wanbe
drijven bij Artikel 2 vermeld. 

Onder de benaming van onderdanen zijn, wat de toepassing dezer overeen
komst betreft, begrepen de vreemdelingen, die volgens de wetten des Lands, aan 
hetwClk de uitlevering wordt aEmgevraagd, met de onderdanen zijn gelijk gesteld, 
alsmede de vreemdelingen die zich in het Land gevestigd· hebben, en die gehuwd 
zijn of gehuwcl geweest zijn met eene vrouw des Lands, nit welke .zij een kind of 
kinderen hebben, in hetLand geboren. 

Art. 2.-De nitlevering zal aileen plaats bebben, in geval van veroordeeling, 
beschuldiging of vervolging ter zake van een der volgende misdaden of wanbe
drijven, buiten het grondgebied gcpleegd der partij, aan welke de uitlevering 
wordt aangevraagd :-

I. :Th1:oord, vergiftiging, vadermoord, kindermoord, moedwillige manslag. 
II. Verkrachting. 

III. Brandstichting. 
IV. Valschheid in gesccyriften, daaronder begrepon het namaken van bank

biljetten, van muntpapier en van openbare schuldbrieven. 
V. Ret vervaardigen van valsche munt, muntschennis, het desbewust, in 

omloop brengen van valsche munt. 
VI. V alsch getuigenis. 
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VII. Diefstal met verzwarende omstandigheden, daaronder begrepen alle 
diefstallen, welke de wederzijdsche wetgevingen niet als eenvoudigen diefstal 
beschouwen; onverschillig of daartegen lijf- of onteerende stra:ffen dan wel slechts 
correctioneele straffen zijn bedreigd. 

VIII. Oplichting, knevelarij, omkooping van open bare ambt.enaren,. ontvreem
ding of verduistering, gepleegd door openbare ambtenaren, met bewarmg of ont
vangsten belast. 

IX. Bedriegelijk bankbreuk. 

Art. 3.-De uitlevering zal geen plaats hebben :-
I. W anneer de aanvrage daartoe geschiedt op grand van dezelfde misdaad of 

hetzelfde wanbedrijf, ter zake waarvan de opgeeischte persoon zijn straf ondergaat 
of reeds ondergaau heeft., of waarvan hij vrijgesproken of van rechtsver\'olging is 
ontslagen in het Land, aau 't welk de uitlevering wordt aangevraagd. 

II. Indjen de vervolging, of de straf verjaard is, volgens de wetten des 
Lands, aan 't welk de uitlevering wordt aangevraagd. 

Art. 4. Indien de opgeeischte persoon vervolgcl wordt of zich in hechtenis 
bevindt wegens eene andere rnisdaad of wanbedrijf, gepleegd tegen de wetten van 
het Land, waaraan de uitlevering wordt aangevraagd, zal zijne uitlevering worden 
uitgesteld tot dat hij vrijgesproken of van rechtsvervolging ontslagen zij, of zijne 
13traf hebbQ ondergaan. 

Indien hij wegens schulden gcgijzeld is, krachtens eene veroordeeling voor de 
aanvrage tot uitlevering uitgesproken, zal deze insgelijkl'! worden uitgesteld tot 
zijne invrijheidstelling. 

Art. 5.-De staatkundige misdaden en wanbedrijven zijn van de tegenwoordige 
overeenkomst uitgesloten. Er wordt uitdrukkelijk bedongen, dat de persoon, 
wiens uitlevering zal zijn toegestaau, in geen geval zal kunnen worden vervolgd 
of gestraft wegens een politiek misdrijf, gepleegd v66r zijne uitleve~ing, noch voor 
eenig feit met zoodanig misdrijf zamenhangende. 

Met betrekking tot de toepassing van dit artikel is verstaan, dat niet als staat
kundig misdrijf, noch als daad met zoodanig misdrijf samenhangende, zal worden 
aangernerkt de aanslag tegen den persoon van eene vreemden Souverein of tegen 
de leden zijner familie, noch ook de aanslag tegen den persoon van het Hoofd eener 
Republiek, wanneer die aanslag bestaat in moord, vergiftiging, of moedwilligen 
doodslag. 

Art. 6.-De uitlevering zal worden aangevraagd van Regeering tot Regeering, 
en alleen toegestaan worden op vertoon van het oorspronkelijke of van een authen
tiek afschrift van het vonnis of van het arrest van veroordeeling, of van in staat 
van beschuldigingstelling, of van het bevel van gevangenneming, afgegeven in de 
vormen, voorgeschreven doot· de wetgeving des Lands, hetwelk: de aanvrage doet, 
en aanwijzende de misdaad of het wanbedrijf, waarvan sprak~ is, en de daarop 
toepasselijke strafbepaling. 

Art. 7.-De voorwerpen, in het bezit gevondon van den opgeeischten persoon, 
zullen, indien de bevoegde macht van den Staat, aan welken de uitlevering wordt 
aangevraagd, de 9Vergave daarvan heeft bevolen, worden overgegeven op het 
oogenblik, waarop de uitlevering zal plaats hebben. 

Art. 8.-W anneer, bij eene vervolging tot strat, een der Regeeringen het 
hooren van getuigen, in den anderen Staat woonachtig, zal noodig oordeelen, zal 
daartoe eene rogatoire commissie door de eene Regeering aan de andere worden 
gezonden, en aan deze gevolg gegeven worden met inachtnemin{)' der wetten van 
het Land waar de getuigen moeten gehoord worden. b 
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Art. 9.-De wederzijdsche Regeeringen doen, over en weder, afstand van aile 
terugvordering betreffende de terugbetaling der kosten van onderhond, vervoer en 
andere, die, binnen de grenzen van haar wederzijdsch grondgebied, zouden knnnen 
ontstaan nit de nitlevering der beklaagden, beschnldigden of veroordeelden, als
mede van die, voortvloeiende nit de tenuitvoerlegging van rogatoire commissien. 
De kosten van onderhoud en vervoer der beklaagden, beschnldigden of veroordeel
den op het grondgebied der tusschenliggende Staten, komen ten laste van den 
aanvragenden Staat. 

De nit te leveren persoon zal gebracht worden naar de haven, die de consnlaire 
agent van den opeischenden Staat zal aamvijzen, en op kosten van die Regeering 
worden ingescheept. 

Art. 10.-Door de bovenstaande bepalingen wordt wederzijds geene veran
dering teweeggebracht in de wetten der beide .Landen, die de regeling van den 
loop der nitlevering ten onderwerp hebben of zullen hebben. 

Art. 11.-De tegenwoordige overeenkomst zal eerst in werking treden, te 
rekenen van den Twintigsten dag na hare afkondiging in de vormen, voorge
schreven bij de wetten der beide Landen. 

Zij zal van kracht blijven tot zes maanden, nadat van de zijde van een der 
beide Regeeringen het tegendeel zal zijn verklaard. 

Zij za.l bekrachtigd worden, en de bekrachtigingen er van zullen zoodra 
mogelijk uitgewisseld worden te 's Gravenhage. 

Ten blijke waarvan de wederzijdsche gevolmachtigden de tegenwoordige 
overeenkomst hebben onderteekend en van hun zegel voorzien. 

Gedaan te 's Gravenhage, den Veertienden dag der maand November van 
het jaar onzel'5 Heeren Achttien Honderd Vier-en-Zeventig. 

(Get.) 

(Get.) 

V. D. D. D. WILLEBOIS. 

H. A. L. HAMELBERG. 

De Gouvernements Secretaris verklaart, dat het bovenstaande Tractaat door 
den H.Ed. Volksraad van den Oranjevrijstaat is bekrachtigd op den 10den Mei, 
1875, en door Z.M. den Koning der Nederlanden op den 17den Junij, 1875, en dat 
de ratification te 's Gravenhage zijn uitgewisseld op den 20sten November, 1875. 

De Gouyernement~ Secretaris, 

F. K. HOHNE. 

Gouvernementskantoor, Bloemfontein, 29 November, 1876. 

MEMORANDUM VAN OVEREENI{OMST TUSSCHEN 
GRAAF CARNARVON EN ZliED. PRESIDENT 
BRAND. 

LONDEN, 13 Juli, 1876. 

Memorandum van Overeenkomst tusschen den Hoog W elgeb. Graa£ Carnar
von, Harer Majesteits Staatssecretaris voor de Kolonien, vertegenwoordigende 
Harer Majesteits Gonverncment, en ZHEd. Pre=ident Brand voor den Oranje
vrijstaat, die te samen zijn gekomen en na volle onderlinge mededeelingen, met 
het doel om tot eene schikking te komen betrekkelijk de grenslijn tusschen den 
Britschen en Oranjevrijstaatschen grond, en omtrent de som die door Harer 
:M:ajesteits Gouvernement aan den Oranjevrijstaat zal betaald worden tot geheele 
afdoening van alle aanspraken betrekkelijk de Diamantvelden en de qnrestie van 
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Souvereiniteit over de gronden tot hiertoo in dispuut, komen bij deze overeen als 
volgt :-

1. De grenslijn zal hierna bekend zijn en erkend worden ( onder':orpen aan 
de voorzieningen in paragraaf No. 2) door een lijn van Ram~ (de fontem) g~t~ok
ken over Davids Graf (dicht boven den samenloop van R1et- en Modderr1vwr), 
naar het baken dat op Tarentaalkop staat (en gemerkt door De Villiers, op de 
kaart waarna later verwezen zal worden), . van .daar in een rechte lijn met recbten 
hoek naar de lijn van Davids Graf naar den top van Platberg, en van he~ punt 
waar do twee lijnen elkaar ontmoeten naar den top van Plat berg,. v_an ~aar ~n een 
rechte Iijn naar het punt gemerkt Gop gezegde kaart aan Vaalr1v1er, mslmtende 
den geheelen grond bekend als de Diamantvelden. 

2. De gegevene grenslijn zal zoo getrokken worden, dat de plaats aan Gideon 
Joubert toebehoorende, binnen den V rijst.aatscben grond zal vallen, alsook de vier 
plaatsen, geoccupeerd door Kommandant Dolf Erasmus volgens de grenslijuen 
van genoemde plaatsen, als geregistreerd in bet Registratiekantoor te Bloemfon
tein, op den 27sten October, 1871, en door onderzoek bekracbtigd en gecertifi
ceerd, en door bet opricbten van bakens door twee bevoegde personen, goedgekeurd 
door den Hoog Vv elgeb. Graaf Carnarvon en ZHEd. President Brand. 

3. De lmart nu in banden van den Hoog W elgeb. Graaf Carnarvon, geteekend 
door den beer Josias de Villiers, van den Vrijstaat, en in duplo geteekend door 
den Hoog W elgeb. Graaf Carnarvon en ZHEd. President Brand, toont de grens
lijn aan, als hierin uitgelegd. 

Doch bieronder wordt verstaan, dat doze kaart moet bekrachtigd en goedge
keurd worden op de plaats zelve door de bevoegde personen, hierin bedoeld, die de 
grenslijn door bakens zullen duidelijk maken, en twee kopijen znllen maken van 
de kaart, en die teekenen-welk werk voltooid moet worden binnen zes maanden 
tenzij door onvoorziene omstandigheden verhinderd, of indien mogelijk, vroeger'. 

4. Het bedrag te betalen door Harer Majesteits Gouvernement bij de beboor
lijke vervnlling en fie uitvoering van rle bizonderheden dezer overeenkomst, wor11t 
bij deze bepaald op de som van Negentig Duizend Ponden Sterling (£90,000), 
betaalbaar als volgt: Twintig Duizend Ponden (£20,000), betaalbaar te Bloem
fontein bij do voltooiing van de opmeting en de schikking van do grcnslijnen 
door bakens, in wissels door den Thesaurier van den Oranjevrijstaat getrokken 
op Harer Majesteits Gou vernement in Lon den, op 60 dagen zicht, en de overige 
Zeventig Duizend Ponden (£70,000) in wissels, even goed als kontant te Louden, 
zoodra de verwisseling van docnmenten daar beeft plaats gebad. · 

5. De Hoog W elgeb. Graaf Carnarvon en ZHEd. President Brand drukken 
bij deze bunne bartelijke voldoening nit over de bovenstaande schikking als eene 
rechtvaardige en billijke overeenkomst, die in al de questien hierin vermeld, en 
tot biertoo in dispuut, voorziet; en daar aile gronden van gescbillen nu nit den 
weg zijn geruimd, komen de Hoog W elgeb. Graaf Carnarvon on ZHEd. Presi
dent Brand, voor zichzelven en voor Harer Majesteits Gonvernement, en voor 
den Oranjevrijstaat, overeen om door vriendschappelijke samenwerking, alles 
aan te wenden, wat de algemeene belangen van hnnne Staten respektievelijk kan 
bevorderen. 

(Get.) 
(Get.) 

CARNARVON. 
J. H. BRAND. 

LoNDEN, 1:3 Jnli, 1876. 

Verder Memorandum van Overaenkomst tusschen den Hoog W elgeb. beer 
den Graa£ Carnarvon, voor Harer Majesteits Gouvernement, en President Brand 
ten behoove van den Oranjevrijstaat, respectievelijk. 

Daar de qurestien tusschen Harer Majesteits Gouvernemeut en den Oranje
vrijstaat bedcn gescbikt zijn, zooals voorgesteld in het Memorandum van Over
eenkomst waaraan dit gehecbt is. 
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De Hoog W elgeb. Graaf Carnarvon heeft aan President Brand voorgesteld, 
als een verder blijk vau zijne goede gevoelens jegens den Oranjevrijstaat, en van 
zijne begeerte voor diens stoffelijken yoorspoed dat, indien binnen vijf jaren van 
af dezen datum~ de Oranjevrijstaat een spoorweg zal leggen in verband met 
den Natalschen spoorweg of eenigen spoorweg, welke de Kaapkolonie moge 
attnleggen, dan en in dit geval zal Harer Majesteits Gouvernement aan den 
Oranjevrijstaat betalen de som van £15,000, zonder eenige verdore condition, dan 
dat dit bedrag, aldus betaalbaar, moet gebruikt wordGn tot het leggen van den 
spoorweg waarop gedoeld wordt, binnen het gebied van den Oranjevrijstaat. En 
President Brand in dit aanbod ten valle de vriendschappelijke gezindheid van 
Harer Majesteits Gouvernement jegens den Oranjevrijstaat erkennende, maar 
gevoelende, dat hij ni.et geauthoriseerd is om in deze te beslisseh, daa,r het behan
deleh vail het oilderwerp van spoorwegen geheel bij den V olksraad vail den 
Oranjevrijstaat thuis behoort, neemt genoemd aanbod aan, in denzelfden geest 
waarin het door den Hoog W elgeb. Graa£ Carnarvon gedaan is, onderworpen aan 
de goedkeuring van den V olksraad, aah wien de President bet voorstel zal voor
leggen, binnen drie maanden na zijne aankomst te Bloemfontein, zijne beslissing 
zal verkrijgen, en die zonder verzuim aan den HEd; Graaf Carnarvon zal mede
deelen. 

In tegenwoordigheid van: 

DONALD CURRIE. 
DONOUGHMORE. 

(Get.) 

(Get.) 

CARNARVON. 

J. H. BRAND. 
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Overeenlcomstig ·.Raadsbesl1tit, dd. 22 Me1:, 1866, lu,idende :-"De Raacl besl1t'it 
dat de Regterl1jke 11-fagt ingerigt zal bli;jven zoo al.CJ b1j a~ Oude Oonsthutie 1:s bepaald; 
tot dat de Raad hieromtrent andere voon:iening zal hebben gemaakt, ,. is het volgende 
gedeelte van de O,ude Oonstitutie nag van kracht. 

Art. 1.-Er zu1len zes Heemraden in elk District zijn. 

De Heemraden zullen door den V olksraad gekozen worden, voor niet langer 
dan twee jaren; bij aftroding weder verkiesbaar.* 

Art. 2.-De Landdrost zal bet regt uitspreken :in Civiele Zaken, geeno £37 
lOs. (Rds. 500) te bovengaande, en in Crimineele Zaken, tot Drie Maanden 
gevarwenzetting, mot of zonder harden arbeid. Op den eersten W oensdag van 
elke ~aand, zal de Landdrost, met twee van do Heemradon, bij beurt geroepen, 
het regt uitspreken in Civiele Zaken, geen £75 (Rds. 1,000), te bovongaandc; en 
in Crimineele Zaken, tot niet moer dan Vier Maanden govangenzetting, met of 
zonder harden arbeid. 

Pa,rtijen voor deze Rogtsbanken gevonnisd, zullen in Appel kunnen komen 
voor zoodanig Hooger Geregtshof, als zal vastgesteld worden. 

Art. 3.-In zaken voor Landdrost en Hoemraden, zullen de Heemraden, elk 
voor zich, gelijke stem met den Landdrost hebben. 

DE HERZIENE CONSTITU'riE. 

De Oonstit1die van den Onznjevri;jstaat werd vast;;esteld op den 10den April, 
1854, en de in 1864 e'n 1865 daann gemaaJcte verandering werd bekrachtigd door 
Raadsbesluit van 9 Febrwt1·1j, 1866. 

De Raad besl'ltit dat van de orde worcle afgewel~en, en in behancleling worcle 
genomen de herziene Oonstitutie. 

De wijzigingen in de Oonst£tutie in 1864~ en 1865, voorgestelcl en aangenomen, 
worden nu voorgelezen en algemeen aangenomen. 

De Raad besl~tit dat de gmV1jz£gde A?"t£kelen der Oonst/tutie in werk1:ng znllen 
komen van heclen over twee 1naanden, met dien verstande, dut aangez,ien cle gewone 

. jaarlijksche zitting van den Raad van 1866, onder de werl,:ing van ATtikel1l, zoo als 
het thans luidt, is aangevangen op den eersten lvfacmdag 1.:ct'n J!'ebntm·y, het veranclercle 
Artikel 11 niet van toepassing lean zijn op de gewone Raaclsz£tting van clit Jaar. 

Deze OonstHut1;e zooals veranclerd en vastgesteld door den HEd. Volksraad en 
gep~tbliceerd in cle " GouvEH,NEMENTS CouRANT " 'Van 9 ]-[am·t, 1866, luiclt 'als 
volgt :-

KW ALIFICATIE VAN KIESGEREGTIGDEN. 

Art. l.t-De Burgers van den Oranjevrijst:1,at zullen bestn.an :-

I. Uit alle bln.nke personen in. den Staat geboren; 

II. Uit alle blanke personcn, die een jaar in den Staat hehben ge
woond en vast eigondom op hunnon naam gcrcgistrecrd hebbon 
ter waardo van rninstens Rds. 2,000; 

III. Uit alle b1anke personen, die drie achtereonvo]gende jaren in den 
Staat hebben gewoond. 

* Zie Art. 5, Ord. No.3, 1877, en Art. 9, Ord. No.4,, 1877. 
t Zie Art. 8, Ord. No. 4, 1877 
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De pe1·sonen in Nos. II en III genoemd, zullen echter niet als Burgers erkend 
worden, tenzij zij van het bestuur hunner la.'l..tste woonplaats ,·oor hunne aan
komst in den Staat aan den Staatspresident een schriftelijk bewijs van goed 
gedrag en schriftelijke belofte van trouw aan den Staat en gehoorzaamheid aan 
de wetten inleveren, waartegen hun door den Staatspresident een certificaat van 
burgerschap zal worden uitgereikt. 

Art. 2.-Alle burgers, zoodra zij den vollen ouderdom van 16 jaren bereikt 
hebben en allen, die op lateren leeftijd het burgerregt verkrijgen, zijn verpEgt 
hunne namen te doen inschrijven bij den veldcornet, onder wien zij hunne woon
plaats hebben, en zijn tot den vollen ouderdom van 60 jaren onderworpen aan 
burgerdienst. · 

Art. 3.-Alle Burgers, die den ouderdom van 18 jaren bereikt hebben, zijn 
bevoegd tot het uitoefenen van het stemregt tot verkiezing van Veldkomman
danten en Veldkornetten. 

Art. 4. *-Bevoegd tot het kiezen van Leden \au den V olksraad en \an den 
Staatspresident zijn alle meerderjarige burgers:-

(a). Die in den Staat geboren zijn. 

(b). Die vast eigendom ten hunnen name geregisteerd hebben tot eene onbe
lastbare waarde van minstens £150. 

(c). Die huurders zijn van vast eigendom, hetwelk eene jaarlijksche huur
waarde heeft van minstens £36. 

(d). Die een vast jaarlijksch inkomen hebben van minstens £200. 

(e). Die eigenaren zijn van roerende goederen tot eene waarde van minstens 
£300, en minste:rls drie jaren in den Staat hebben gewoond. 

PLICHTEN, MACHTEN, ENZ., VAN DEN VOLKSRAAD. 

• Art. 5.-Het hoogste W etgevend Gezag berust bij den V olksraad. 

Art. 6.-Deze Raad zal bestaan uit een lid van elk veldkornetschap der 
onderscheidene districten en uit een lid. van elke hoofdplaats van een district. 
Deze Raad wordt gekozen bij meerderheid van stemmen door de stemgeregtigde 
inwoners van elke wijk en van elke hoofdplaats van een district. 

Art. 7.-Die tot leden van den Volksraad verkiesbaar zijn, moeten burgers 
zijn, geen lijfstraffelijk yonnis te hunnen last.e hebben, den ouderdom van ten 
minste 25 jaren bereikt hebben, en onbelast vast eigendom bezitten ten bedrage 
van £200.t 

Art. 8.-De Landdrosten moeten ambtshalve eene zitplaats in den Volksraad 
hebben, en kunnen een deel nemen in de raadpleging, echter zonder stem. 

Art. 9.-De leden van den Volksraad worden voor vier achtereenvolo·ende 
jaren gekozen, en zijn bij hunne aftreding weder verkiesbaar. De helft znl <~m de 
twee jaren aftreden, en de eerste hel£t bij bet lot geregeld worden. 

Art. 10.-De Volksraad kiest in zijne jaarlijksche vergaderingcm eenen 
Voorzitter uit zijne eigene leden. 

Art. 11.-De Voorzitter van den Volksraad zal, bij staking van Rtemmen, 
beslissen. 

Art. 12.-Twaalf Leden zullen een quorum uitmaken. 

'~ Zie Arts. 5, 7 en 8, Ord. No. 4, 1877. t Zie Artikelll, Ord. No.4, 1877. 
D 
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Art. 13.-De Volksraad maakt de wetten, regelt het bestuur en de finantien 
des Lands, en zal te dien einde eenmaal 's jaars (te weten op den eersten Maandag 
van Mei) te Bloemfontein vergaderen. 

Art. 14.-De V oorzitter zal, naar bevind van zaken, den Raad extra knnnen 
bijeenroepen. 

Art. 15.-De wetten, door den Volksraad gemaakt, zullen twee maanden na 
de afkondiging kracht van Wet hebben, en door den Voorzitter of doo: de~ Staats
president geteekend worden; behoudens bet regt van den Raad om m biJZOndere 
omstandigheden eene kortere of langere tijdsbepaling vast te stellen ; zullende de 
Raadsleden, elk voor zich, zooveel mogelijk de gemaaakte wetten aan hun eigen 
publiek bekend en duidelijk maken. 

Art. 16.-In zaken van insolventie, of indien eenig lijfstraffelijk vonnis tegen 
den Staatspresident uitgesproken wordt, zal de V olksraad hem dadelijk kunnen 
afzetten. 

Art. 17.-

(a). 

(b). 

(o). 

(d). 

(e). 

(f). 

(g). 

De Volksraad zal het regt hebben om den Staatspresident en andere 
publieke ambtenaren te oordeelen over landsverraad, omkooperij, en 
andere hooge misdaden. 

De Staatspresident zal niet ver?ordeeld worden zonder de toestemming 
van drie tegen eer~ van de tegenwordige leden. 

Hij zal niet veroordeeld worden zonder dat de valle Raad tegonwoordig 
is, of ten minsten zonder dat bohoorlijke bekendmaking gegeven 
worde, om al de leden in de gelegenheid te stellen tegenwoordig te 
zijn. 

Indien een quorum bijeengeroepen en eenpariglijk van opinie is dat de 
Staatspresidont aan een van bovengemelde misdaden schuldig staat, 
zullen zij de magt bezitten om hem dadelijke te suspenderen, en pro
visionele schikkingen te maken om de pligten van zijn ambt voort 
te zetten. Maar in dit geval zullen zij verpligt zijn, zoo spoedig 
mogelijk, den gehoelen Raad bijeeen te roepen om hem te oordeelen. 

De leden van den Volksraad zullen hnnnen eed afleggen bij den aanvang 
van gemelde onderzoekingen. 

In bet geval dat de Staat;;president zon komen to sterven, of dat hij 
voor zijnen post zou bedanken, of daarvan ontslagen worden, of ter 
verrigting van zijn ambt onbekwaam wordt, zal de Volksraad gemag
tigd zijn om een' of meer personen aan te stollen om in zijn plaats te 
ageren, totdat zulke onbekwaamheden niet meer bestaan, of eon ander 
Staatspresident gokozen worde. * 

Hot vonnis van den V olksraad in zulke gevallen zal zich niet verder uit-
strekken, dan tot afzetting van hun ambt en tot onbekwaam-verklaring 
om eenigen post onder het Gouvornemont ooit weder te bekleeden. 
Maar de personen, zoo gevonnisd, zullen niettomin blootstaan om 
volgens de wet geoordeeld te worden. 

Art. 18.-De V olksraad behoudt het regt om de kioslijsten van Leden voor 
den V olksraad zelf te onderzoeken, en te verklaren, of de Leden behoorlijk en wet
tiglijk gekozen zijn geworden of niet. 

Art. 19.-De Volksraad zal goregelde Notulen zijner verrigtingen doen 
houden, en van tijd tot tijd dezelve publiceeren, uitgenomen zoodanigo artikelen, 
die naar hun oordeel moesten ternggehouden worden. 

* Zie Arts. 5 en 9, Ord. No.8, 1877. 
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Art. 20.-De toestemming en afkeuring der onderscheidene Leden, voor 
eenige kwestie stemmende, moeten, op verlangen van een vijfde deel der tegeil
woordige Led en, in de N otulen opgeteekend worden. 

Art. 21.-Het publiek zal toegelaten worden om de raadplegingen van den 
V olksraad bij te won en, en N otulen der verrigtingen te nemen, uitgenomen in 
bijzondere gevallen, waarbij het geheim noodzakelijk is . 

.Art. 22.-De V olksraad zal geene wetten maken, het regt van de inwoners 
belettende om zich vredig te vergaderen, en om bet Gouvernement te memoriali
seren, om eene verhelping van bezwarenissen of eenige verandering in eenige 
wetten te verkrijgen. 

Art. 23.-De bevordering van Godsdienst en Onderwijs is een onderwerp van 
zorg voor den V olksraad. 

Art. 24.-De Nederlandsch "Gereformeerde"'*' Kerk zal door den Volksraad 
bevorderd en ondersteund worden. 

Art. 25.-De Volksraad zal de magt hebben ter bescherming en veiligheid 
van dit land, om eene Burger- of Kommandowet te passeeren. 

Art. 26.-Nadat deze Constitutie finaal zal zijn vastgesteld, zal er geene 
verandering in dezel ve kunnen gemaakt worden buiten de toestemming van drie 
vierden van den V olksraad ; en v66r dat eene zoodanige verandering zal kunnen 
gemaakt worden, zal er eene meerderheid van drie vierden der stemmen voor 
dezelve in twee achtereenvolgende jaarlijksche zittingen moeten plaats hebben. 

Art. 2 7.-De V olksraad zal de macht he bben om belastingen op te leggen of te 
verminderen; om de puhlieke schulden te betalen; en om voorziening te maken, ter 
algemeene verdediging en generale welvaart van den Staat; desgelijks ook geld 
op het crediet van den Staat op te nemen en over Gouvernements eigendom te 
dis poneeren. 

PLICHTEN, MACHTEN, ENZ., VAN DEN PRESIDENT. 

Art. 28.-Daar zal een Staatspresident zijn. 

Art. 29.t-De Staatspresident zal door bet publiek gekozen worden; echter 
zal de V olksraad een of meer personen tot die keuze aanbevelen. 

Art. 30.-De Staatspresident zal voor vijf jaren aangesteld worden en zal bij 
aJtreding weder verkiesbaar zijn. 

Art. 31.-De Staatspresident zal het Hoofd van bet Uitvoerend Gezag zijn. 
Het toezicht van alle publieke departementen, en de uitvoering en regeling van aile 
zaken in betrekking met publieke diensten, zullen aan den President zijn toebe
trouwd, die aan den V olksraad verantwoordelijk zal zijn, en wiens handelingen of 
verrigtingen aan appel voor den Volksraad onderhevig zullen zijn. 

Art. 32.-De Staatspresident zal ten minsten eenmaal in het jaar de dorpen 
bezoeken, den staat der kantoren en het gedrag der ambtenaren gadeslaan, en de 
inwoners derzelven en des districts gelegenheid geven hu.nne belangen op de dor
pen voor te brengen. t 

Art. 33-§-De Staatspresident zal in de jaarlijksche Vergaderingen van den 
Volksraad verslag doen van den staat des Lands en van den publieken dienst, zal 
denzelven met raad en advies dienen, en, indien noodig, wetsontwerpen ter tafel 
leggen, zonder echter over dezelve stem te mogen uitbrengen. 

* Zie Art. 10, Ord. No.4, 1877. 
:1: Zie Arts. 1 en 2, Ord. No.8, 1877. 

t Zie Art. 1, Ord. No.4, 1877. 
§ Zie Art. 3, Ord. No.4, 1877. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



36 DE CONSTITUTIE. 

Art. 34.-De Staats president zal den V olksraad ook extra kunnen bijeen 
roepen. 

Art. 35.*-De Staatspresident zal de magt hebben, om alle ledige p_osten in 
de publieke kantoren op te vullen die open zullen vallen tusschen ~e. tiJden der 
V ergaderingen van den V olksraad, onderworpen aan de bekracht1gm!! van dat 
ligchaam. 

Art. 86.-De Staatspresident zal het regt hebben om publieke ambtenaren te 
suspendeeren. 

Art. 37.-De Staatspresident met eene ~eerderheid van den Uitvoerenden 
Raad, zal het " regt van genade " in alle crimineele vonnissen uitoefenen. 

Art. 38.-De Staatspresident, met toestemming van den Volksraad, verklaart 
oorlog en maakt vrede . 

.Art. 39.-De Staatspresident zal Conveutien kunnen maken, onderhevig aan 
de toestemming van den V olksraad. 

Art. 40.-De Staatspresident zal geen Traktaat kunnen maken zonder de 
toestemming van den V olksraad. 

Art. 41.-De Staatspresident, of eenig Lid van den Uitvoerenden Raad, zaJ 
te allen tijde het regt hebben om den staat der finantien als ook de boeken te . 
inspecteeren. 

UITVOERENDE RAAD. 

Art. 42.-Er zal een Uitvoerende Raad zijn, bestaande uit den Landdrost 
van de hoofdstad, den Gouvernements Secretaris en drie Onofficieele Leden, 
gekozen door den Volksraad, om den President met advies en assistentie te 
bedienen. 

De President zal de Voorzitter wezen, en eene beslissende stem hebben. 

Art. 43,-De Uitvoerende Raad zal op den tweeden Maandag van elke tweede 
maand, en op zoodanige andere tijden als de President mogt verlangen, in de 
hoofdplaats zitting houden. 

Art. 44.-De Uitvoerende Raad zal jaarlijks aan den Volksraad verslaO' van 
zijne verrigtingen moeten doen. t o 

Art. 45.-Eene meerderheid van den Uitvoerenden Raad zal het regt hebben 
om den Volksraad extra bijeen te roepen.t 

Art. 46.-De President en Uitvoerende Raad zullen de macht hebben om de 
Krijgswet te verklaren. 

DE REGrrERLIJKE MACHT. 

Art. 47. -De Landdrost bekleedt de macht van Civielen Commissaris en 
Resident Magistraat. 

Art. 48.-De Regterlijke macht wordt uitsluitend uitgeoefend door de 
Geregtshoven, welke door de wet worden vastgesteld. 

. . Art. ~~.-De wetgev~ng regelt insgelijks de crimineele regtspleging, alsmede 
d1e m PohmezakeN, met d1en verstande nogthans, dat crimineele zaken ter eerster 
in stan tie voor de Hoogere Hoven gebragt, door eene J urie geoordeeld worden. 

* Zie Art. 2, Ord. No.4, 1877. t Zie Art. 4, Ord. No. 8, 1877. :1: Zie Art. 5, Ord. No.8, 1877. 
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HET KRIJGSSTELSEL. 

Art. 50.-De Veldkornetten zullen door de burgers van hunne wijken, bij 
meerderheid, gekozen worden. 

Art. 51.-Een Veldkommandant zal voor elk district gckozen worden door en 
uit deszelfs burgers. 

Art. 52.-De gezamentlijke veldkommandanten eii veldkornetten, welke op 
een kommando vereenigd zijn, zullen kiezen uit hun midden, ingeval van oOI·log, 
hunnen eigen Kommandant-Generaal, welke generaal alsdan zijne instructien 
van den Staatspresident moet ontvangen. 

Art. 53.*-Na den oorlog bestaat geen Kommandant-Generaalschap meer. 

Art. 54.-De Veldkornetten moeten in hunne eigene wijken woonachtig zijn 
en landeigendom daarin bezitteh. 

Art. 55.-De V eldkommandanten mo.et.en in hun eigen districten woon
achtig zijn, vast eigendom ten bedrage van £200 sterling bezitten, en een jaar in 
het land gewoond hebben. 

MENGEL ONDEHWERPEN. 

Art. 56.-Het Roomsch-Hollandsch regt za1 de Grand wet van dezen Staat 
zijn, alwaar geene andere wet door den Volksraad gemaakt is. 

Art. 57.-De wet is voor allen gelijk; met dien verstande, dat de regter aile 
wetten met onpartijdigheid zal uitoefenen, zonder aanzien van personen. 

Art. 58.-Elk inwoner is gehoorzaamheid aan de wet en de overheid ver
schuldigd. 

Art. 59.-Het eigendomsregt wordt gewaarborgd. 

Art. 60.-De persoonlijke vrijheid, mits blijvende binnen de bepalingen der 
wet, wordt gewaarborgd. 

Art. 61.-De vrijheid der drukpet·s wordt gewaarborgd, mits blijvende binnen 
de wet. 

De V oorzitter van den V olksraad, 

H. 0. DREIJER. 

De Secretaris, 

H. SIJBOUTS. 

* Zie Arts. 10 en 13, Ord. No. 12, 1877. 
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l~EGLEMEN'l, VOOR DEN VOLl{SRAAD VAN DEN 
ORANJEVRIJsrrAAT. 

HOOFDS'fUK I.-VAN DE Zl'l'TINGEN. 

Art. 1.-De gewone jaarlijkscbe zitting van den Volksraad wordt aan de 
leden bekend gemaakt door eene kennisgeving in de Gouvernem_ents Courant, welke 
daarin, voor bet eerst zes weken voor den aanvang der zitt:ng, en vervolgens 
geregeld tot dien aanvang geplaatst en door den Staatspres1dent onderteekend 
wordt. 

Art. 2.-Tot eene buitengewone zitting worden de leden opgeroepen door 
eene aan ieder hunner zoo vroegtijdig mogelijk te zenden schriftelijke kennisge
ving, onderteekend door dengene, die, volgens de Constitutie, de macht d~artoe 
bezittende, de zitting belegt, geschiedende daarenboven de kennisgeving, in 
Artikel 1 vermeld, zoodra zulks doenlijk is. 

HOOFDSTUK II.-VAN DE LEDEN. 

Afdeeling L.-Algemeene Bepalingen. 

Art. 3.-Ieder lid legt, bij bet aanvaarden zijner waardigbeid, den volgenden 
eed af :-

" Ik zweer, dat ik de grand wet zal onderhouden en handbaven; dat ik 
de onafhankelijkheid van den Staat en de algemeene en bijzondere 
vrijheid der ingezeterien bewaren en be:5chermen, en bet algemeen 
behng met al mijn vermogen bevorderen zal, zonder mij daarvan 
door eenige bijzondere belangen te laten aftrekken; en dat ik bet 
strengste geheim zal bewaren om trent alles, wat met gesloten deuren 

~ verhandeld en bepaald wordt, tenzij de verpligting tot gebeimhou
ding daaromtrent opgebeven worde. Zoo waa!'lijk helpe mij God 
Almagtig !"* 

Art. 4.-Ieder lid is verpligt de zittingen van bet begin tot bet einde bij te 
wonen, tenzij geldige redenen hem daarin verbinderen.t 

Art. 5.-Ieder lid is, in geval van afwezigheid, verpligt bet bestaan van 
zoodanige redenen aan den Volksraad bloot te leggen, wanneer deze zulks ver
langt, op zoodanigen tijd als door denzelve bf\paald wordt. 

Art. 6.-Ingeval een lid zonder · geldige redenen korteren of langeren tijd 
van de zittingen afwezig blijft, is de V olksraad geregtigd zulks ter kennisse te 
brengen van de wijk, door welke zoodanig lid gekozen is . 

.Afdeeling II.-Van de Toelagen. 

Art. 7.-Ieder lid geniet, voor elken dag dat hij eene zitting bijwoont, Vijf
tien Shillings voor verblijfkosten.t 

. ~ Yoii{s.raausbesluit, du. 5 Februarij, 1866 :-" Om Artikelen 3 en 20 van het Reglement van Orde, 
d1e mtbr~1~mg te geven, dat zij die op grond van hunne godsdienstige geloofsbelijdenis verklaren, de 
bekracht:gmgsformulen vermeld in Artikel 3 en in Artikel 20 va.n bet Reglement van Orde niet te 
~?g~n mtspreken, kunnen in de plaats daarvan eene plegtige gelofte afl.eggen, mits verldareude, dat 
ZIJ dw beschouwen als voor hen dezelfde verbindende kracbt te hob ben, als bet gewoon eedsformulier." 

. tV: olk~raadsbesluit, dd. 20 Februarij, 1863 :-" De Raad besluit U.at wanneer Landdrosten van 
h~1tend1strwten gedurende de zitting van den Y olksraad op Bloemfontein aanwezig zijn, zij dan ver-
phcht zullen zijn do zitting geregold bij. te woneu." · 

. . :1: 0~. de_ vraag van den Voorzitter, of een lid van den Raad zijne toelaag van 15s. geregtigd is, 
md1en hiJ zwh uit den Raad voor eenen geruimen tijd verwijdert, zonder daartoe verlof gekregen te 
hebbe~, en slechts de opening des morgens bijwoont, antwoord de Raad: " Dat zulk lid zijne toelage 
voor d1en dag niet zal erlangen. "-[Volksraadsbesluit, dd. 13 Februarij, 1862.] 

De Raad verklaart : " Dat een lid van den Raad, zoowel op de Zondagen als de zitting dagen, tot 
de gewone toelage van 15s. per dag geregtigd is."-[Volksraadsbesluit, dd. 22 Feb., 1862.] 
. . De Raad besluit dat in het vervolg de Raadsleden eene toelage voor reis en verblijfkosten zullen 

gemeten tegen £2 per dag.-[Volksraadsbesluit, dd. 28 Mei, 1876.] 
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Art. 8.-Eene som van Een Shilling en Negen Pence sterling per uur te paard 
wordt toegestaan aan ieder lid, voor de kosten van reis en terugreis. 

Art. 9.-Een lid, hetwelk zonder geldige reden van afwezigheid, niet minstens 
het twee-derde gedeelte eener zitting heeft bijgewoond, is tot geene reis- en 
verblijfkosten hoegenaamd geregtigd.* 

Art. 10.-De leden ontvangen hunne toelagen, tegen quitantie, bij den 
Tresorier-Generaal, onder overlegging eener verklaring van den Secretaris van 
den Volksraad, aanwijzende het bedrag, waartoe zij geregtigd zijn. 

Afdeeling III.-Van de Kleeding. 

Art. 11.-De leden zijn verpligt in het zwart gekleed ter V ergadering te 
verschijnen. 

Afdeel£ng IV.-Van de Aftreding. 

Art. 12.-De hel£t der leden om de twee jaren aft.redende, wordt daarvan een 
behoorlijke rooster gehouden. 

Art. 13.-Geen lid wordt besehouwd te zijn afgetreden, voordat de kieziug 
van zijnen opvolger heeft plaats gehad. t 

Art. 14.-Een tusschentijds gekozen lid treedt a£ op denzelfden tijd, waarop 
degeue, in wiens plaats hij gekozen is, zou hebben moeteu aftreden. 

HOOFDSTUK 11!.-V.A.N DEN VOORZIT'l'ER. 

Art. 15.-De Voorzitter is belast met het openen en slniten der zittingen en 
vergaderingen, en met het handhayen der orde op dezelven. · 

Art. 16.-De Voorzitter heeft hetzelfde regt als ieder ander lid om aan de 
beraadslagingen, stemmingen en benoemingen deel te nemen. 

Art. 17.-De Voorzitter onderteekend elken dag, na goedkeuring, de Notuleu 
der Vergadering van den vorigen dag. 

Art. 18.-Bij onstentenis van eenen Voorzitter, neemt het oudste lid in jaren 
zijne plaats in en doet onmiddelijk tot de tijdellijke of vasto benoeming van eenen 
V oorzitter overgaau, naar mate de V oorzitter slechts voor bet oogenblik afwezig is 
of geheel ontbreekt. 

HOOIWS'l'UK IV.-VAN DEN SECRETARIS. 

Art. 19.-De Volksraad benoemt buiten zijn midden eenen Secretaris. 

Art. 20.-De Secretaris legt bij de aauvaarding zijner betrekking den vol
genden eed a£:-

" Ik zweor, dat ik, als Secretaris van den V olksraad, do op mij rustende 
pligten met ijver en tronw zal behartigen; dat ik met de stipste 
eerlijkheid en onpartijdighcid zal te work gaan, en dat ik het streng
ste geheim zal bewaren omtrent alles, wat met gesloten deuren 
verhandeld en bepaald wordt, tenzij de verpligting tot geheim
houding daaromtrent opgeheven worde. Zoo waarlijk helpe mij 
God Almagtig! "t 

Art. 21.-De Secretaris blijft zijne betrekking bekleeden, totdat de V olks
raad goedvindt hem te ontslaan. 

*De beoordeeling van de wettigheid van afwezigheid behoort aan den Volksraad.-[Volksraads. 
besluit, dd. 16 Februarii, 1859.] 

t De Raad besluit dat een Raadslid die begeerig mogt zijn om zijue betrekking neer te leggen, 
zijne resignatie zal moeten indienen bij bet Uitvoerend Gezag; en ZHEd. de Staatspresident wordt 
gemachtigd na ontvangst van zoodanige bedauking om eene nieuwe kiezing te bepalen voor de wijk of 
het dorp dat zoodanig lid vertegenwoordigd heeft.-[Volksraadsbesluit, dd. 4 Februarij, 1876.] 

t Zie noot op Artikel 3. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



42 REGLEMENT VOOR DEN VOLKSRAAD. 

Art. 22.-Bij de benoeming van eenen Secretaris wordt ten gelijken tijde zijn 
sa.laris door den V olksraad bepaald. 

Art. 23.-De Secretaris verschijnt in het zwart gekleed ter vergadering. 

Art. 24.-De plaats van den Secretaris is ter linkerzijde van den Voorzitter. 

Art. 25.-De Secretaris houdt behoorlijke Notulen van de verrigtingen en 
beslniten van den V olksraad, en onderwerpt iederen dag de N otulen der verga
dering van den vorigen dag aan de goedkeuring der leden*. 

Art. 26.-De Notulen van den laatsten dag eener zitting worden door den 
Secretaris onderworpen aan de goedkeuring eener commissie van drie leden, uit 
en door den V olksraad voor hct sluiten der zitting te benoemen, en van welke de 
V oorzitter een der leden is. 

Art. 27.-De Secretaris houdt een behoorlijken rooster, aanwijzende den 
tijd van de benoeming, de toelating en de aftreding der leden van den V olksraad. t 

Art. 28.-De Secretarjs houdt een boek, waarin hij de volgorde der werk
zaamheden van den Volksraad, naar den tijd waarin zij ter zijner kennisse znllen 
komen, opteekent ; met dien verstande, dat hij de memorjes, welke betre:ffende 
eenig bepaald punt van werkzaamheid aan hem ter hand gesteld worden, bij de 
behandeling van dat punt ter tafel brengt, zonder den tijd harer indiening in 
aanmerking te nemen. 

Art. 29.-De Secretaris maakt elken dag, na den afloop der vergadering, 
door aanplakking aan de buitendeur der Raadzaal, bekend welke onderwerpen 
vermoedelijk in de vergadering van den volgenden dag zullen behandeld worden. 

Art. 30.-De Secretaris brengt alle besluiten van den Volksraad schriftelijk 
ter kennisse van de daarbij belanghebbende personen, met uitzondering van 
buitenlandsche autoriteiten, aan wien de mededeeling van dergelijke besluiten 
geschiedt door tusschenkomst van den Staatspresident, wien daartoe door den 
Secretaris de noodige stukken worden gezonden. 

Art. 30A.-De Raad besluit, dat in het vervolg een afzonderlijk Notulen
boek zal worden gehouden van al de beraadslagingen van den Raad, welke met 
gesloten deuren verhandeld worden. [Volksraadsbesluit, dd. 31 J ulij, 1860.] 

HOOFDSTUK V.-VAN DE VERGADERING. 

Afdeeling I.-Van den Tijd. 

Art. 31.-De Vergaderingen worden gehouden van des voormiddags 9 tot 12 
en van des namiddags 2 tot 5 ure. 

Art. 32.-Zoodra na 9 en 2 ure een getal van 12 leden aanwezig is, wordt de 
vergadering geopend. 

Art. 33.-Wanneer op den 23sten Februarij de Jaarlijksche Zitting niet 
geeeindigd is, wordt op dien dag geene gewone vergadering gehouden, en worden 
de gewone werkzaamheden niet voortgezet, maar verzamelen de leden zich des 
voormiddags, ten 10 ure, in eene plegtige bijeenkomst. 

• Volksraadsbesluit, dd. 9 Feb., 1858 :-" Dat in bet bouden der Notulen de Secretaris niet noodig 
heeft omslacbtig aile discussien te notuleeren, maar slechts den boofdinhoud van bet voorgebrachte, en 
wat daarop besloten is te boek te stellen ; docb wanneer eenig lid begeert zijne gronden of beweerin
gen, voor of tegen eene zaak uitgebreid te doen notuleeren, zal zulks mogen gescbieden." 

t Volksraadsbesluit, dd. 15 Mei, 1862 :-" De Raad besluit dat in bet vervolg de kiezing van 
Heemraden voor de differente districten niet meer zal geschieden overeenkomstig Art. 39 van bet 
Reglement van Orde, maar op aanbeveling van de Landdrosten of de Raadsleden van hunne dia
tricten." 
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Ajdeeling II.-Van de stemming en en benoemingen. 

Art. 34.-Alle besluiten worden bij mondelinge stemming en met volstrekte 
meerderheid van stemmen der stemmende leden genomen. 

Art. 35.-De V oorzitter heeft het regt voor te stellen dat een besluit geno· 
men worde bij acclamatie. Op de vordering van een der leden is hij echter 
verpligt de stemming te doen plaats hebben op de wijze in Artikel 34 bepaald. 

Art. 36.-Geeri lid mag zich buiten stemming houden, tenzij hij de redenen 
daarvoor opgeve. 

Art. 37.-0ver alle voorstellen, ten aanzien van eenig in behandeling zijnde 
punt, wordt gestemd in de omgekeerde orde waarin zij gedaan zijn, beginnende 
met het laatste. 

Art. 38.-0ver amendementen wordt gestemd op dezelfde wijze als in 
Artikel 37 is bepaald, en voordat het voorstel, waarop zij betrekking hebben, in 
stemming wordt gebragt . 

.Art. 39.-Alle benoemingen geschieden met volstrekte meerderheid van 
stemmen der stemmende leden, en met gesloten briefjes ; en de leden zullen het 
regt hebben, v66r er tot eene benoeming overgegaan wordt, den Raad een of meer 
personen voor te dragen voor de betrekking waarover eeue kiezing geschiedt. * 

Art. 40.-W anneer bij de eerste stemming niemand de volstrekte meerder· 
heid erlangt, heeft er eene tweede vrije stemming plaats . 

.Art. 41.-W anneer bij de tweede vrije stemming niemand de volstrekte 
meerderheid op zich vereenigt, geschiedt er eene herstemming tusschen die twee 
personen die het grootste aantal stemmen op zich hebben vereenigd. 

Art. 42.-W anneer bij eene herstemming meer dan twee personen een aantal 
stemmen op zich hebben vereenigd, heeft de herstemming tusschen die aileen 
plaats. 

Art. 43.-Wanneer, in geval eene herstemming noodig is -voor den tweeden 
kandidaat, t.wee of meer personen, een gelijk aantal stemmen hebbende, in aan. 
marking komen, wordt door eene tusschenstemming bepaald welke dier personen 
bij de herstemming op het tweetal wordt geplaatst. 

Afdeeling III.-Van de Orde. 

Art. 44.-Zoo dikwijls een lid bij de beraadslagingen van het in behandeling 
zijnde punt afwijkt, of in zijne woordvoering de palen der betamelijkheid te 
buiten gaat, wordt hij door den V oorzitter tot de orde geroepen; 

Art. 45.-W anneer zoodanig lid drie malen tot de orde is geroepen kan de 
Volksraad besluiten dat hem het zwijgen worde opgelegd, totdat de beraadsla
gingen over het in behandeling zijnde punt zijn gesloten. 

Art. 46.-Een lid, zich aan persoonlijke beleediging van een ander lid 
schuldig makende, kan door een besluit van den V olksraad verpligt worden daar
omtrent verschooning te vragen. 

Art. 47.-Een lid, zich aan ongeregeldheid of verstoring der orde schuldig 
makende, wordt voor de eerste maal door den Voorzitter berispt; voor de tweede 
maal gednrende dezelfde Vergadering, wordt hij andermaal berispt, en daarvan 
aanteekening gedaan in de Notulen; en voor de derde maal kan hij door den 
V olksraad worden verpligt de V ergadering tot de heropening te verlaten. 

* Zie N oot op .A.rtikel 27. 
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Afdeel-ing IV.-Van de Beraadslagingen. 

Art. 48.-De beraadslagingen zijn vrij. 
Art. 49.-De Volksraad kan bij besluit verklaren, dat het in behandoling 

zijnde punt genoegzaam is toegelicht, en dat de beraadslagingen daarover ge
sloten zijn.* 

Art. 50.-Nadat de Staatspresident of zijn vertegenwoordiger over eenig 
punt bet woord gevoerd heeft, mogen de beraadslagingen daarover niet gesloten 
worden, dan nadat ieder lid ten minste eens de gelegenheid gehad heeft hem te 
beantwoorden. 

Art. 51.-N a de sluiting der beraadslagingen over eenig punt mag daarover 
het woord niet mecr gevoerd worden. 

Art. 52.-Geen voorstel wordt in beraadslaging of stemming gebragt, alvorens 
het door een lid is ondersteund. 

De voorsteller heeft echter het regt, bij het doen van eenig voorstel, hetzelve 
kortelijks toe te lichten. t 

Art. 53.-Ieder lid voert staande het woord. 

Art. 54.-W anneer meer dan een lid te gelijk het woord wil voeren, beslist 
de V oorzitter, wie daartoe het eerst geregtigd is. 

Art. 55.-Ieder lid heeft het regt te verzoeken, dat eenig punt door hem in 
het midden gebragt, of eenige grond, waarop zijne stem of zijne weigering om te 
stemmen berust, bepaald in de Notulen worde aangeteekend, kunnende echter 
eenig ander lid vorderen, dat over deal- of niet aanteekening, door den Volksraad 
worde beslist. 

Art. 56.--Elk lid heeft het regt te vorderen, dat de stemming over eenig 
punt uitgesteld worde tot den volgenden dag (uitgezonderd op den laatsten dag 
der zitting), in welk geval de beraadslagingen over zoodanig punt den volgenden 
dag op nieuw begonnen worden, mogende die beraadslagingen of de stemming 
echter alsdan niet op nieuw op de vordering van hetzelfde of eenig ander lid 
worden uitgesteld.t 

Art. 57.-vVanneer de Volksraad of eenige uit zijn midden benoernde com
missie het noodig acht een' ambtenaar of een· privaat persoon over eenig punt te 
hooren, kunnen zij denzelve daartoe voor zich ontbieden. 

Art. 58.-W anneer de V olksraad zulks noodig acht, kan hij de aanwezige 
Landdrosten verzoeken de Vergadering te verlaten. 

HOOFDS'l'UK VI.-VAN DE AFDEEJ,INGEN. 

Afcleeling I.-Van de Orde. 

Art. 59.-Wanneer op den tijd, bepaald tot den aanvang eener zitting, het 
in Artikel 10 der Constitutie vereischte quorum aanwezig is, worden de kieslijsten 
der nieuwe leden, voor zoo ver dat noodig geacht wordt, onderzocht en leggen de 
toegelatene leden den eed af. § 

* Volksraadsbesluit, del. 3 Junij, 1876 :-" De Ha.ad besluit dat, tenzij bij dringendo noodzake
lijkheid, geene zaa.k waarover eeno beslissing is genomen voor eene tweede m!Lal in dezelfde zitting aan 
de orde mag geplaatst worden." 

t Volksraadsbesluit, dd. 25 Februarij, 1856 :-" Dat de respectieve Landdrosten het regt zullen 
hebben om resolutien in hunnen naam voor te stellen." 

:1: V olksraadsbesluit, dd. 4 Mei, 1868 :-" De Raad hesluit dat het regt van een lid om to vor
deren dat de stemming over eenig punt uitgesteld worde tot den volgenden dag, overeenkomstig 
Artikel 56 van het Reglement van Orde, zich niet uitstrekt tot voorstellen strekkende om eene zaak 
aan de orde te hrengen of uit te stellen tot een later tijdstip." 

§ Volksraadsbesluit, dd. 3 }faart, 1865 :-" Aangezien Art. 5 der Oonstitutie niet genoegzaam 
omschreven is, zoo verklaart de Raad in het vervolg geene kieslijsten voor Raadsleden te zullen 
onderzoeken tenzij vcrgezeld van bewijzen aangaande de vereischton in gemeld Artikel der Oonstitutie 
vervat.'' 
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Art. 60.-Wanneer op den tijd bepaald tot den aanvang eener zitting, het in 
Art. 10 der Constitutie vereiscbte quorum niet aanwezig is en dientengevolge 
de werkzaambeden niet kunnen worden begonnen, worden door de tegen woordig 
zijude oude leden zoo vele van de nieuwe leden, omtrent de zekerheid van wier 
wettige benoeming geen twijfel bestaat,. ingezworen, als noodig is, om het quorum 
vol te maken. Daarna wordt, ten aanzien der overige nieuvve leden gebandeld als 
in Artikel 59 is bepaald. 

Art. 61.-Na de eedsaflegging der nieuwe leden, benoemt de Voorzitter eene 
commissie van twee leden, om den Staatspresident ter V ergadering binnen te 
leiden. 

Art. 62.--Zoodra de Staatspresident ter Vergadering is binnengeleid, wordt 
door den Predikant der Gereformeerde Gemeente van Bloemfontein, of, indien die 
niet tegenwoordig is, door eenigen anderen tegenwoordig zijnden Predikant die 
daartoe vooraf door den Secretaris scbriftelijk uitgenoodrgd wordt, een gebed 
gedaan. 

Art. 63.-Ingeval er geen Predikant der Gereformeerde Gemeente aanwezig 
is, wordt een gebed gedaan door de:;:'l Voorzitter, of door een door hem d~tartoe 
aangewezen lid. 

'Art. 64.-Na het uitspreken van bet gebed, houdt de Staatspresident zijne 
Aanspraak. 

Art. 65.-Na bet houden der Aanspraak, welke vooraf gedrnkt en na het 
nitspre~<::en terstond aan de leden rondgedeeld wordt, worden in de gewone jaar
lijksche zitt-ing, bij mondelinge stemming, twee commissies van drie * leden 
benoemd; de eene belast met buiten den tijd der vergaderingen de rekening van 
het afgeloopen, en de andere met de begrooting van bet loopende jaar te onder
zoeken; welke commissies, wanneer de rekening en de begrooting aan de orde 
gesteld zij, dienaangaancle ]war rapport nitbrengen bij monde van den daartoe 
door elke commissie benoemden rapp~r·teur. t 

Art. 66.-Vervolgens worden de werkzamnheden vooetgezet in de orde, 
waarin zij volgen, in bet in Art. 28 vermelde Ordeboek; 

Art. 67.-Wanneor het wenschelijk is van de orde, in Art. 66 bepaa.lcl, af 
te wijken, beeft de Volksraad de mac~t daartoe te besluiten. 

Art. 68.-Wanneer bij de sluiting van eene zitting, eenige werkzag,mheden 
onafgedaan zijn gebleven, worden die in de volgende zitting, nwr zoo ver de 
afdoening er van in den tusschentijd niet vervallen is, na de in Artikel 65 
vermelde benoeming van twee commissies, het eerst aan de orde gesteld. 

Afdeel·ing II.-Van Wetso'i~twerpen. 

Art. 69.-Geen Wetsontwerp wordt door den Volksraad in overweging 
genomen, tenzij het minstens zes weken v66r den aan vang in de Go,uverne
ments Oou,rant is openbaar gemaakt, onderteekend door hem door wien het wordt 
voorgesteld. 

Art. 70.-De Volksraad heeft de macht bij een met redenen omkleed besluit 
te bepalen, dat een W etsontwerp in overweging zal genomen worden ; al is het 
niet zes weken te voren of zelfs in het geheel niet vooraf bekend gemaakt. 

Art. 71.-0nder W etsontwerpen, in Artikelen 69 en 70 bedoeld, worden niet 
begrepen gewone Raadsbesluiten (Resoluties ). 

* Volksraadsbesluit, dd. 9 Mei, 1874 :-" De Raad besluit dat, in het vervolg de Commissie voor 
de Rekening zal bestaan uit zes leden in plaats van drie, zoo als bepaald in Art. 65 van het Reglement 
Yan Orde." 

t Volksra.a.dsbeslnit, dd. 3 Februarij, 1858 :-"Men kan ook buiten den Raad gaan voor Com
missie tot nazien der Rekeningen." 
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Art. 72.-Bij de behandeling van eenig Wetsontwerp, wordt allereerst 
beraadgeslaagd en gestemd over de algemeene strekking. 

Wanneer die wordt afgekeurd, wordt het antwerp beschouwd te zijn ver
worpen. 

Art. 73.-Wanneer de algemeene strekking is goedgekeurd, worden achter
eenvolge:hs de verschillende deelen van den considerans en de onderscheiden 
artikelen in overweging genomen, en over elk hunner, na de sluiting der beraad
slagingen daarover, afzonderlijk gestemd. 

Art. 74.-Na de stemming over de afzonderlijke artikelen wordt het geheele 
W etsontwerp in stemming gebragt. 

Afdeeling III.-Van Memo1·ies. 

Art. 75.-De Volksr·aad neemt geen memories in behandeling, tenzij dezelve 
door een lid of door den Staatspresident worden ingediend. * 

Art. 76.-Ieder lid is verpligt aan den V olksraad de memories in te dienen 
die hem daartoe worden ter hand gesteld. t 

Art. 77.-Ieder lid is verpligt zich zoo veel mogelijk met den inhoud en de 
strekking der hem ter hand gestelde memories bekend tc maken, ten einde 
deze, wanneer vereischt, te kunnen toelichten. 

Art. 78.-Ieder lid ]evert de door hem ontvangen memories in aan den 
Secretaris, die deze volgens den tijd der ontvangst in bet Ordeboek inschrijft. 

HOOFDSTUK VII.-VAN DEN STAATSPRESIDENT. 

Art. 79.-De Staatspresident woont de vergadering bij, wanneer hij zulks 
goed vindt. 

Art. 80.-De Staatspresident heeft het regt aan de beraadslagingen deel te 
nemen. 

Art. 81.-Wanneer de Staatspresident de Vergadering niet bijwoont, heeft 
hij het regt den Gouvernements Secretaris, als den vertegenwoordiger van het 
Uitvoerend Gezag, in zijne plaats ter Vergadering te doen verschijnen. · 

Art. 82.--Wanneer de Staatspresident niet ter Vergadering tegenwoordig is, 
en de Volksraad hem wenscht te hooren, doet deze hem daartoe Rchriftelijk of 
door eene door den V oorzitter te benoemen commissie van twee leden uitnoodigen. 

Art. 83.-W anneer de V olksraad zulks noodig acht, verzoekt hij den Staats
president, bij besluit, de Verga9.ering te verlaten, of daaruit afwezig te blijven; 
in welk geval, indien de Volksraad zulks verlangt, ook de Gouvernements 
Secretaris daarin niet mag verschijnen. 

Art. 84.-De plaats van den Staatspresident is ter regterzijde van den 
V oorzitter. 

HOOFDSTUK VIII.-VAN DE 'fOEHOORDERS. 

Art. 85.-De Vergaderingen hebben plaats in het openbaar, uitgezonderd 
wanneer de Volksraad besluit eene V ergadering met gesloten deuren te houden, 
in welk geval de toehoorders niet toegelaten worden en verpligt zijn zich onmid-
dellijk te verwijderen. • 

* Volksraadsbesluit, dd. 4 September, 1854 :-" Dat een ie"a.er persoon die iets aan den REd. 
V olksraad heeft voor te dragen zulks per geschrift zal doen, vermeldende dftarin wa.t de inhoud van 
zijne zaak is." 

t Volksraadsbesluit van 4 Junij, 1874 :-"De Raad besluit dat geene memories in efme zitting van 
de Raad behandeld zullen worden, die later bij die zitting ingediend wodren dan den I tid en van Mei." 
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Art. 86.-De toehoorders vermogen zich niet onder de leden van den Volks
raad te vermengen, noch eenige andere dan de voor hen bestemde plaatsen in te 
nemen. 

Art. 8'7.-De toehoorders zijn verpligt de meest mogelijke stilte in acht te 
nemen; bij verzuim waarvan, de Voorzitter gehouden is de rustverstoorders te 
doen verwijderen, of de Zaal geheel te doen ontruimen. 

Art. 88.-Geen ambtenaar die daartoe niet volgens eenig wetsartikel gereg
tigd is, wordt toegelaten in de voor den V olksraad bestemde afdeeling der 
Raadzaal, tenzij, indien daartoe gelegenheid is, de Voorzitter hem eene bepaalde 
plaats binnen die afdeeling yergunne, in welk geval het echter zoodanigen ambte
naar verboden is in eenig gesprek met een lid te treden ; bij overtreding van 
welk verbod, de V oorzitter verpligt is hem onmiddellijk de afdeeling te doen 
verlaten. 

Art. 89.-De Volksraad heeft het regt aan den berigtgever van eenig dag
blad, enz., tot bijwoning der V ergaderingen, een geschikte plaats aan te wijzen. 

HOOFDSTUK IX.-SLOTBEP.A.LINGEN. 

Art. 90.-Van a£ het oogenblik van het in werking treden dezes Reglements, 
zijn aile vroegere bepalingen van orde afgeschaft. 

Art. 91.-Dit Reglement wordt gedrukt, en aan ieder tegenwoordig of toe
komstig lid van den Volksraad daarvan een afdruk uitgereikt. 

Vastgesteld door den Volksraad van den Oranjevrijstaat, op den 2den 
Februarij, 1858, en herdrukt op 1 Mei, 18'73, met de tot hiertoe 
daarin gemaakte wijzigingen.* 

De V oorzitter van den V olksraad, 

G. P. VISSER. 

De Secretaris van den V olksraad, 

J. GEO. FRASER. 

* Volksraadsbesluit, dd. 13 Mei, 1875 :-" De Volksraad verklaart dat terwijl de leden van den 
HE d. V olksraad behooren te zijn onafhankelijke mann en, en geen personen die salaris van bet 
Gouvernement trekken, zoo wordt mits dezen besloten dat geen personen die bi.j voortduring en ten 
tijde van hun.ne verkiezing uit de algcmeene scbatkist salaris trekkcn, zitting zullen hebben in den 
Volksraad, uitgezonderd V eldkornetten voor wie voorziening is gemaakt bij Volksraadsbesluit van 7 
Junij, 1870." 
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ORDONNA.NTIE No. 1-1854. 

Om de verspreiding der Longziekte onder hot Rundveo togon te gaan. Gepas. 
seerd door den HEd. Volksraad op den 28sten April, 1854. 

NADEMAAL er onlangs onder het Rundvee eene besmettelijke ziokte van eeno doode. 
lijke goaardhoid, gennamd " Longziekte " ontstaan is ; en, dewijl het noodig 
is om tegen de vorspreiding van gemelde ziekte, maatregelen te boramen ; 
is hot door den V olksraad vcrordend :-

1.-Dat de eigenaar van zoodanig vee, hetwelk mot de ziekte besmet is, of dat 
teekens daarvan zoude vertoonen,-hetzelve in eenige kraal, of andere beschuttc 
plaats zal doen opsluiten; en, in geval dat oenig zoodanig dier, nit moodwilligheid 
of verzuim van den eigenaar, of zijnc dionstboden toegelaten zal worden, om 
buiten gemelde kraal of beschutting to zijn of te gaan,-tenzij onder de onmiddeJ. 
lijken zorg van eenigen porsoon, hetzel vo met eenen riem geleidende,-zal zoodanige 
eigenaar tot eene boete geen Ze\Ten Pond Tien Shillings ( £7 1 Os.) to boven. 
gaande, onderhevig zijn; en, bij gebreke van betaling,-tot eene gevangenzetting 
van uiet meer dan eene maand. 

2.-Indien eenig persoon zoodanig dior, op of langs oenigen publieken 
weg of straat zal leiden of drijven, naar, of tot eenige gemeene weiding of 
uitspanning, zal zoodanig persoon aan eene boete onderh~vig zijn, geene Zeven 
Pond Tien Shillings (£7 lOs.) to hovengaande; en, bij gebreke van betaling,
tot eene gevangenzetting van niet meer dan eene J\IIaand. 

3.-Indien eenig persoon verkoopen, of tc koop zal aanbieden, tot voedsel 
van mensch of dier, of tot zulke einden, hot vleesch van eonig zoodanig dier 
vorschaffen zal, hotwelk door die ziekte gostorven zal zijn, of hetwelk, wanneer 
geslagt, dezelve ziekte of de teekens daarvan had,-zal zoodanige persoon, om 
elke zoodanige misdaad eene somma verbeurcn, geen Zeven Pond Tien ·Shillings 
(£7 lOs.) te bovengaande. 

4.-Indien eenig persoon, die het opzigt van eenig besmet dier heeft, hetzclve 
verlaten zal zonder dat eenig ander persoon het opzigt over hetzel ve houdt, zal 
zoodanig persoon eene somma verbeuren, geen Zeven Pond Tien Shillings 
(£ 710s.) te bovengaande; en bij gebreke van hetaling,-tot eene gevangenzetting, 
met of zonder harden arbeid, voor eeneu tijd niet Ianger dan eene Maand. 

5.-Eenig persoon, die het opzigt lweft van eenig clior, hetwe]k aan boven· 
gemelde ziekte sterft, of hetwelk gedood wordt, zal dadclijk na den dood 
verpligt zijn om hetzelve, zonder af te slagtcn, tot eene diepte van niet minder 
dan drie voct te begraven. En eenig persoon dit Artikel overtredende,-zal eene 
'Somma verbeuren, geen Zeven Pond Tien Shillings (£7 lOs.) te bovengaande; 
en bij gebreke van betaling,-tot eene gevangenzetting, met of zonder harden 
arbeid, voor conen tijd niet bnger dan eene Maand. 

6.-Eenig persoon, dio ~oodanig berigt zal geven, welk de schuld van eenigen 
zoodanigen ove1·treder als vom·meld, bewijzen zal. zal geregtigd zijn om de 
helft der boete. als voormeld, te ontvangen ; ter,vijl de andere helft van gemclde 
boete, in de Staats schatkist gestort zal worden. 
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7.-De woorden "rundvee" en "dier," in deze Ordo~nantie gebruikt, 
· zullen bevatten eenig bul, os, koe, van.rs of kalf. 

[Nieuwe Artikel8, zie Art. 46, Ord. No. 14, 1877.] 
Deze Ordonnantie zal van kracht zijn van af dezen datum, in overeenstemming 

· der laatste Clausule van Art. 13, der Constitutie. 

Gegeven te Bloemfontein, dezen 28sten dag van April, 1854. 

Bij order, 

J. P. HOFFMAN, 
Fungcl. President. 

J. GROENENDAAL, 
Staatssec retaris. 

ORDONNANTIE No. 2-1854. 
•Over de Pligten van Lanclcommissies. 

[Vervangen door Ord. No. 1, 1877, zijnde de eerste 10 Artikels van laatstge
melde Ordonnantie, de eenigsto Artikels van Ord. No. 2, 1854, die nog 
van kracht zijn. 

ORDONNANTIE No. 3-1854. 
'Ter bepaling en vaststdling van de Nederduitsche of Hollandsche taal als de 

wettige hoofdtaa.l van den Oranjevrijstaat. 

NADEMAAL het gemak en de geregeldheid der publieke bezigheid vereischen, dat 
in alle Geregtshoven en Kantoren in dezen Staat, eene officicele taal bepaald 
-en vastgesteld worde; en aangezien de groote meerderheid der inwoners van 
·dit land van Hollandsche afkomst, en 'Yeinig met andere tnlen bekend is, en 
dat het dus ongelegen zou zijn dat ecnige andere dan de Hollandsche taal in 
regterhjke verrigtingen, zoowel als in do. civiele dienst, gebezigd zoude worden. 
-Zij het derhalve verordend, dat van den ecrsten dag van Junij aanstaande af, 
de Hollandsche taal de hoofdta~Ll in alle Geregtshoven en Pnblieke Kantoron, in 
dezen Staat zijn zal; en dat alle da,gvaardingen, vonnissen, nitspraken, orders, 
lastschri£ten, instruction, ordonnantien, proclamation, enz., in de Hollandsche taal 
geschreven, uitgevaarcligd en gepn bliceerd znllen worden ; en verder dat aile 
brieven, memories, of andere communication, aan dit G-onvernement gerigt, 
indien niet in de Hollandsche bal opgesteld, m.ct eene Hollandschc vertaling 
zullen moeten vergezcld worden. 

En zij het nader verordend, dat nJle klerken in de I.Jrtncldrosts- en andere 
Publieke Kantoren beide met de Hollandsche en l£ngelsche talen genoeg zullen 
moeten bekend zijn, om als tollwn in alle zaken te kunnon ageren. 

Gegeven to Bloemfontein, dozen 15den da.g van April, 1854. 
Uit last vail den V olksraacl, 

J. P. HOFJTI\IAN, Fnngd. Pi'esiclent. 

Bij order, 
\VIT_.~LIA:M: COLLINS, 

Fungd. Secretaris, 

ORDONNANTIE No. 4-· 1854. 
Over de Kommandowet. 

[Verv&,ngen door Ordonnantie No.1, 1866.] 
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ORDONNANTIE No. 1-1855. 
Ter regeJing van den handel in Krnid, Vuurwapenen en andere Ammunitie. 

[Vervangen door Ordonnantie No. 7, 1858 en Ord. No. 1, 1864.] 

ORDONNANTIE No. 2-1855. 

Ordonnantie tegen Landlooperij en Veedieverij. 

[Vervangen door Ordonnantie No. 1, 1860.] 

ORDONNANTIE No. 1-1856. 
Tot regeling der verkiezing van den Staatspresident en andere ambtenaren, 

en andere noodige bepalingen omtrent bijzonderheden in de Constitutie 
verva,t, die niet voldoende zijn omschreven, of waaromtrent geene voor
zieningen zijn gemaakt : vastgesteld door den REd. Volksraad, in zijne 
V ergadering, gehouden te Bloemfontein, in den Oranjevrijstaat, op den 
12den dag der maand Febrnarij, in he~ jaar 1856. 

NADEMAAL er bij de Constitutie van den Staat, gedateerd den 10den April, 1854, 
eenige bepalingen gemaakt zijn, zonder de wijze van uitoefening, of het in 
werking brengen van zoodanige bepalingen, te regelen of te omschrijven : Zoo 
is het, dat de Raad, om aile twijfelingen en verschil van gevoelen, dat, daardoor 
zou kunnen ontstaan, te vermijden en te voorkomen, heeft goedgevonden vast 
te stellen en te bepalen : 

BETREKKELIJK DE WIJZE WAAROP DE VERKIEZING VAN EENEN PRESIDENT, LID DES 

RAADS, VELDKOMMANDANT OF VELDKORNET ZAL GEREGELD WORDEN. 

1.-Wanneer bet noodig gevonden zal worden, dat er voor eenen Staats
presid.ent, of voor een lid van den REd. V olksraad, of veldkommandant, of 
veldkornet worde gestemd, zal daartoe ten minste zes weken te voren, door den 
Gouvernementssecretaris, in de Gazette of Oo1trant, waarin gewoonlijk alle Gouver
nements pnblicatien voorkomen, kennis gegeven worden; zoowel als bij aanschrij
ving door den landdrost aan de di:fferente veldkornetten in zijn district, in wiens 
wijken de verkiezingen zullen plaats vinden, den tijd wanneer, en de plaats of 
plaatsen waar zoodanige verkiezingen znllen worden aangenomen en onderzocht, 
ten minste drie weken te voren bepalend.e. 

2.-De Landdrost of een lid van den Volksraad, of veldkornet, zal bij gele
genheid van eenige bijeenkomst, tot zoodanige verkiezingen als voormeld, 
Voorzitter zijn, en met zich twee der tegenwoordig zijnde stemgeregtigden 
mogen benoemen, of als het door de bijcenkomst gevorderd wordt, door de meer
derheid laten benoemen, en de drie personen zullen eene commissie uitmaken, 
om de stemmen op te nemen. 

3.-De gezegde commissie zal eene lijst of aanteekmiing houden van de 
stemmen.bij die gelegenheid uitgebragt, volgens geanncxeerd voorbeeld, gemerkt 
A, en iederen stemgeregtigde dezelve doen onderteekenen. 

4.-Een stemgeregtigde, die verhinderd mogt zijn om de bijeenkomst bij 
te wonen, zal iemand anders in zijne plaats mogen benoemen om voor hem te 
stemmen, doch in zulk geval zal de gekwalificeerde persoon schriftelijk daartoe 
geauthorif?eerd moeten zijn, en zulke kwalificatie zal moeten geschreven zijn 
volgens den vorm geannexeerd, gemerkt B, en behoorlijk gedateerd, en door den 
stemgeregtigden en twee competente getuigen onderteekend zijn. 
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5.-Wanneer de vereischte kwalificatie onvoldoende is, zal de commissie 
dezelve afkeuren, doch daarvan aanteekening maken op de lijst bij Art. 3 
vermeld. 

6.-Dc verkiezingen zullen op de bepaalde dagen en plaatsen aangenomen 
worden, tusschen 8 uren in den morgen, en 3 uren in den namiddag. 

7.-Wanneer er geklaagd wordt over ongeregeldheid, of partijdigheid, of 
andere onbetamelijke handelwijze van de commissie, waardoor de ste!nmen niet 
behoorlijk zijn aangenomen geworden, mits zoodanige klagte ingezonden wordt 
binnen den tijd van acht dagen, na den dag der bijeenkomst, waarover ge
klaagd wordt, en de landdrost zulkc klagte gegrond bevinden zai, of wanneer 
de landdrost u-it de ingezonden Iijst of rapport zelf bespeuren mogt, dat de 
kiezing op eene onwettige of ongeregelde wijze heeft plaats gevonden, zal hij 
een of meer andere bijeenkomsten mogen bepalen, en de kiezing op nieuw doen 
plaats vinden, na drie weken te voren, daarvan in de wijk alwaar de bijeenkomst 
gehouden zal worden, door aanschrijving aan den veldkornet kennis te hebben 
gegeven.* 

8.-De veldkornet zal gohouden zijn om aile kennisgevingen, in de voorgaan
de artikelen bedoeld, zoo veel doenlijk en zoo vroegtijdig mogelijk in zijne 
wijk te doen rondgaan. 

9.-Wanneer de lijsten. door den lan.ddrost zullen zijn ontva.ngen, zal hij 
dezelve onverwijld aan den Gouvernementsseceetaris toezenden, met zoodanige 
aanmerkingen daarbij als hij zal noodig oordeelen. 

10.-W anneer tegen het stemregt van eenig persoon geobjecteerd wordt, 
zal de commissie daarover beslissen, doch zulks aan den voet van de lijst rappor
teren. 

11.-Geene stemmen zullen worden aangenomen buiten den bepaalden dag en 
nren, noch op eenige andere dan de bepaalde plaats, doch ingeval het aan de 
commissie mogt blijken, dat door zware regens of volheid der rivieren eene 
onvermijdelijke verhindering mogt hebben plaats gevonden, waardoor eenige der 
·stemgeregtigdea de bijeenkomst niet hebben kunnen bijwonen, zal het der com
missie vrijstaan, na opneming der stemmen van de tegenwoordig zijnde per
sonen, de bijeenkomst te adjourneren tot op den volgenden of eenigen anderen 
dag, en zulks zoo veel doenlijk bekend doen worden; van zulk uitstel zal mede 
behoorlijke aanteekening op de lijst of het rapport moeten gemaakt worden, met 
bijvoeging van de redenen, die daartoe aanleiding gegeven hebben. 

12.-W anneer er geene zeven stemgeregtigden op de bepaalde plaats en tijd 
tegenwoordig zijn, zal er geene bijeenkomst gehouden worden, noch kiezing mogen 
plaats vinden. 

13.-Bij resignatie, vertrek, of sterven van een' veldkornet, zal de Landdrost 
aanstonds iemand benoemen die provisioneel, tot dat er geregeld een ander veld
kornet zal gekozen worden, den post als veldkornet zal bekleeden, en daarvoor 
salaris trekken. 

14.-Geene stemmen zullen voor ecnen Staatspresident of lid van den V olks
raad worden aangenomen, tenzij de persoon, voor wien gestemd zal worden, 
vooraf eene geschrevene uitnoodiging zal hebben bekomen; voor eenen Presi
dent geteekend, namens den V olksraad, door den V oorzitter van den Raad, of 
anders door ten minste 2.':; stemgeregtigden, en voor een raadslid door ten minste 
il.O stemgeregtigden; zullende zoodanige uitnoodiging met de namen der ondertee
kenaren en het toestemmend antwoord in de Courant moeten worden gepubliceerd, 
-ten minste 28 dagen voor dat eenige kiezing zal mogen plaats vinden. 

* Zie Art. 6, Ord. No.4, 1877. 
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15.-In geval van verkiezing van eenen Staatspresident, zal, na bet inzenden 
der lijsten uit de verschilleude veldkornetschappcn aan de Landdrostcn, waar-
onder die wijken sorteron, en door de Lancldrm;ten aan den Gonvernementssecre-
taris, binnen den tijd, vooraf bij Gonvernements kennisgeving .daarto~. bepaald, 
de alsdan fungerende Staatspresident, of zoo er geen Staatspres!dent ZlJn mogt, 
dan de ambtenaar of ambtenaren die bet Uitvoerend Gezag zullen bekleeden, 
onverwijld eene commissio benoemen, bestaande uit twee Gonvernements ambte
naren en twee leden van den Volksraad, om de ingezondenc stemlijsten na te zion, _ 
de sternmen op te nemen, en den gekozen President te verklareu, door publieke 
kennisgeving in de Omtmnt, en aanschrijving aan den gekozen President. 

lG.-De gckozen Staatspresident zn.I door den Gouvernernentssecretaris 
worden aangezegd, wnonneer de Volksraad zal vergaderen, die hem ook zal uit
noodigen, om nlsdau voor den Raad te verschijnen, den ambtseecl af to leggen, en 
zijn ambt te aanvaarclen, tenzij door den V olksraad op oene andere wijze om trent 
(lo inzwering van den President, vrooger to geschiedcn, zal zijn besloten. 

17.-De lijsten tot kiezing van eon raadslid zullen bi:j den Raad worden _ 
ingelevenl, doch de Landdrost, in wiens district hij gekozen is, zal hem daarvan 
vooraf kennis geven, en hem uitnoodigon om bij de eerstvoJgendo raadsvergade
ring tegenwoorclig te zijn, ten einde te worden ingezworen. 

18.-De lijston tot kiczing van eencn veldkommandant of veldkornet zullen 
door den Landdrost aan don Gou vernementssecretaJ'is worden ingezonden, en de 
aanstolling door don Staatspreshlent, in de Gazette gepubliceerd geworclen zijnde, 
zal de gckozen veldkommandant- of veldkornet voor den Landdrost den ambtseed · 
moeten ;:tfleggen. 

SCHEDULE A. 

Bijeenkomst gehonden op de plaats van den burger----
m bet. veldkornetschap Yan , op den dag van----
18 , tot kiezing van eenen Staatspresident (raadslid of veldkornet voor de ge- . 
mclde wijk, naar bet geval zijn mogt.) 

Tegenwoordig: de heer A. B., raaclslid, als voorzitter, benevens de beeron 
C. D. en E. F., als ledon door hem bcnoemd, (of door de meerderheid gekozen, 
naar het geval zijn mogt.) 

"Wij, do ondergeteekem1e, stemgeregtigden, verklaren onze stemmen uit 
te l)rengen voor den heer N. N., als President yan den Oranjeyrijstaat, (of 
als lid van den HoogEd. Volksraad, of als Veldoornet, yoor de wijk yan.----

V eldcornet ---------

. Hier volgen do naamtoekoningcn :-A. Z, q.q., B----
D , C S , enz. 

V oor elken Candiclaat wordt hetzelYe hoofcl of Yoorbeeld gevolgd ; en, nadat 
allen tegemvoordig zijnde personen O'eteekend hob ben, maakt do V oorzitter aan 
den voet der Lijst aanteckening van°eenige teO'enwerpino·, benevens de beslissinO' 

lc .. f b b b 
Yan c e ommiss1e, o van het adjourneren cler verdere kiezingen, en de redenen 
claarvan ; on aan hot slot mn hot geheel voegen zij het volgende cert.ificaat :-

" Wij, de onclcrgeteekenden, certificeeren dat de handelingen van de Bjjeen
komst opgemeld, naar '\vaarheid in boyenstaande rapport of minuten zijn aan- . 
geteekend, en dat de present zijnde stemgeregtjgden eigenhandig de kieslijst 
hehhen onderteekend, en de af"'eziO'en door hunne ao·enten, behoorlijk daartoe 

k l 'fi d .. d 0 
b ge wa 1 ceer ZlJn e. 

A. B , V oorzitter. 

(Landdrost, Raaclslid, of V eldcornet.) 

C. D--
E. F----
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SCHEDULE B.-QUALIFICATIE. 

Ik, ondergeteekende, M---- M , benoem in mijne plaats den bur-
ger A. A. om bij de bijeenkomst te ------ mijne stem uit te brengen voor 
den heer C. C. als President voor den Oranjevrijstaat, (of als Raadslid, of 
Vcldcornet voor de wijk --------, naar het geval zijn mogt). 

Aldus verleend op de plaats , den--- dag van----, 185 
Als getuigen :-

D. D. 
E. B.* 

BE'.l'lmKKELIJK DE "GITOEFENING VAN HE'l' REG'!' VAN GENADE. 

Daar omtrent dit punt in Art. 35 van de Constitutie, zeer onbepaald gespro
ken wordt, wordt bij dezen vastgesteld en vcrklaard: 

1.-Dat door Crimineele Vonnissen, waarovcr de Staatspresident met den 
Uib~oerenden Raad het R.egt van Genade heeft-dat is, van vrijschelding of 
vermindering van straf,-zullen worden verstaan, Vonnissen op de Grovere 
Misdaden van Moord, Manslag, Brandstichting, Huisbraak, Dieverijen, en der
gelijke, voor het Hoogere of Rondgaande Gerechtshof geprosequecrd, doch dat 
de President alleen gcregtigd zijn zal, om vrijlating of vermindering van Straf of 
Boeten te authoriseeren op vonnissen door de mindere geregtshoven van de Land
drosten of Landdrost of Heemraden uitgesproken, of van Boeten, verbeurd wegens 
het niet tijdig betalen van Heerenregten, of onder Postcontracten en dergelijke 
overtredingen. 

BE'l'REKKELIJK DE YERKLARTKG YAN OORLOG, OF HE'l' MAKEN VAN \REDE. 

)';ij het mits dozen vastgesteld en bepaald: 

1.-Dat onder Art. 36 van de Constitutie, niet zal worden verstaalJ, dat de 
Staatspresident, zonder vooraf bekomene goedkeuring van den V olksraad, bet 
reo·t niet hebben zal om te handelen met of zonder advies van den Uitvoerenden 
R~ad ; maar dat hij gehouclen zijn zal om in elk der hieronder vermelde gevallen, 
of die van dien aard, dadelijk maatregelen te nemen om, indien vereischt, door 
t,~weld van wapenen de regten van clezen Staat te doen gelden of verdedigen, 
en het leven, de goederen, en regten van de ingezetenen van den Staat to hescher
men als--

'" In geval van vijandelijke invallen in den Staat, of hedreigde aanvallen van 
buiten, of van molesten, of bezitneming yan eenige private of puhlieke goederen 
of eigendommen, ongeoorloofde of gevaarlijke zamenrottingen, veedieverijen, 
lancllooperijen, publioke aanrandingen of geweld, door enkele personen of ben
den, van eenige volken van binnen of buiten de bewoonde of verklaarde grenzen 
van dezen Staat, zal den Staatspresiclent gehouden en geregtigcl zijn om onver
wijld de noodige stappen te nemen, om de ge>Yeldenaars te stuiten, te verdrij
ven, govvapend aan te vallen, gevangen te nomen, en to achtervolgen over en 
buiten de grenzen van dezen Staat, wanneer zulks vereischt mogt worden, ofschoon 
daardoor een oorloQ' zoude kunnen ontstaan ; mits van aile zulke handelino·en 

(.....} '' ;:, aan den V olksraacl verslag doende. 

2.-Dat door Artikel 38 van de Constitutie, niet moet worden verstaan, dat 
de Staatspreside11t niet zal vermogen eenig verdrag of overeenkomst met eenige 
natie, volkstam, of Gonveriwment aan te gaan, zonder vooraj de toestemming 
van den Volksraad te hebben bekomen; maar dat zoodanige overeenkomst of 
verdrag aileen van kmcht zal zijn, totdat door den Volksraad zal worden beslist 
of dezelve zal blijvon voortduren, dan wel of deze}yo zal worden veranderd, 
vcrbeterd, of geheel vernietigd. 

* Zie Art. 4, Ord. No.4, 1877. 
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MET BETREKKING TOT DEN UITVOERENDEN RAAD. 

Daar in de Constitutie geene voorzieningeri zijn gemaakt met betrekking 
jot de regeling der handelingen van den Uitvoerenden Raad ; zoo wordt mits 
Jezen vastgesteld en bepaald :-

1.-Dat de officieele leden zullen beschouwd worden te bestaan uit den Land. 
drost van de Hoofdplaats, en den Gouvernements Secretaris of de persoon of 
})ersonen die bij hunne afwezigheid als anderzints in hunne betrekkingen zijn 
geplaatst, en als zoodanig aan de Hoofdplaats ageren. 

2.-Dat drie der Ledeii van den Uitvoerenden Raad een quorum zullen 
uitmaken. 

3.-Dat geen Lid van den Uitvoeronden Raad stemmen zal in eenige zaak of 
qurestie waarin als belanghebbende of wegens familiebetrekking, of nit eenige 
andere oorzaak een Regter onbevoegd zou zijn te stemmen, of te handelen. 

4.-Dat in gevallen van noodzakelijkheid of in ~eschillen tusschen private 
personen, wanneer partijen daartoc consenteren, en er gecne quorum in den Raad 
kan worden bekomen, de Staatspresident zal mogen beslissen, of op eigene 
verantwoording handelen . 

.5.-Dat met ultimo Januarij in elk jaar, de oudste der onofficieele Leden 
van den Uitvoerenden Raad zal nit dienst treden, en een ander gekozen worden ; 
doch zal hij weder kunnen worden ingeroepen.* 

6.-Een onofficieele Lid resigneerende, stervende, of zijne woonplaats verlatende, 
en zich ter woon begevende op eenen afstand van meer dan 30 Engelsche mijlen 
van de Hoofdplaats, of op eene andere wijze zijne plaats in den Raacl ontruimende, 
zal de President het regt hebben eenen anderen te benoemen en aan te stellen, 
onder nadere approbatie van den Volksraad. 

7 .-Door een onofficieel Lid zal worden verstaan, iemand die in geene pnbliekc 
betrekking is, waarvoor hij salaris nit de algemeene Landskas geniet. 

8.-De Uitvoerende Raad zal zijne eigene Regulatien, betrekkelijk zijne 
eigene handelingen, of hetrekkelijk zaken die voor clenzel ve, als Uitvoerend Gezag, 
of als Hof van Appel mogen gebragt worden, mogen vervaardigen, en doen 
observeren, onderworpen aan de goed- of afkeuring van den Volksraad. 

9.-W anneer de Landdrost van de Hoofdplaats in eenige zaak, die voor den 
Uitvoerenden Raad gebragt wordt, ambtshalve zal zijn beteokkcn geweest, zal de 
President een ander in zijne plaats mogen aanstellen. 

BELANGENDE DE REG'l'ERLIJKE MAGT. 

Wordt bij dezen vastgesteld en bepaald :-

1.-Het Rondgaande Hof van Landdrosten heeft jurisdictie in aile Civielc 
Zaken, tot eenig bedragen, en van welken aard ook in het Ho£ bepaald, voor elk 
district of afdeeling, en daar zitting houdende : en in zoodanige 7:c;,ken als van 
het Ronclgaande Hof van eene andere plaats, op verzoek van partijen, of om 
andere reden naar zoodanige Hof mogten zijn gerefereerd geworden, doch zal in 
alle civiolc actien van het Rondgaande Ho£ appel zijn naar den Uitvoerenden 
Raad, en de N otulen van het proces door den Registrateur van het Ho£ moeten 
worden gehouden en gecertificeerd. 

2.-Elk I.~ancldrost zal geregtigd zijn tusschen do zittingen van het Rond· 
gaande Geregtshof, in zijn district, te fuuger6n als gecommitteerd lid van 
het gemelde Hof, en als zoodanig mogen handelen in naam van het Hof voor. 
meld, in bet beleggen van eenig interdict; of heslag op vasto en losso eigendommen, 

Zie Art. 11, Ord. No.4, 1877. 
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·of arrest op personen, of het onthe:ffen van zoodanig interdict, beslag of arrest, 
na verhoor van de partijen ; of in het rnaken van eenige order op eemge 
voorloopige applicatie, waartoe hij anders als Landdrost van zijn district niet zou 
geregtigd zijn, in alle civiele zaken, die voor het Rondgaande Geregtshof rnogen 
worden gebragt, rnits zoodanige orders of uitspraken van dien aard zijn, als 
.gewooulijk gemaakt of geda.au worden door een enkel regter in het Hooge 
Geregtshof van de Kolonie de Kaap de Goede Hoop, buiten voile sessie-" AT 

,CHAMBERS." 

3.-Het Rondgaande Hof van Landdrosten heeft jurisdictie in aile crimineele 
zaken, voor eenige misdaad of overtreding hoegenaarnd, begaan of gepleegd in 
het district of afdeeling waar het Hof zal zitting houden ; doch zal geen vonnis 
tegen eenig persoon door dat Hof mogen worden uitgebragt, dan nadat eene 
uitspraa.k van schuldig door eene jury of raad van gezworenen, bestaande uit 
zes of negen personon, tegen den beschuldigden zal zijn ingebragt. Doch zal het 
Hof op daartoe bestaande gegronde redenen, de teregtstelling van eenige zaak naar 
het Rondgaande Geregtshof, op eene andere plaats zitting houdende, mogen 
verwijzen, en in zulk ander geval zal zulk ander Ho£ competent zijn. 

4.-0nder reeds vastgestelde bepalingen, of wanneer de Staatspresident 
redenen daa,rtoe zal zien, zal een Rondgaand Geregt.shof, op eene plaats zitting 
houdendo, jurisdictie hebben in en geregtigd zijn om zaken, zoowel civiel als 
crimineel, van een a.nder district of afdeeli.llg voor zich te doen teregt stollen, en 
daarop vonnis uitspreken ; doch zal in zulk geval tijdige kennis moeten worden 
gegeven, opdat partijen en getuigen in tijds kunnen worden geciteerd. 

5.-Er zal een Hof van Appel zijn in aile zaken, die voor de mindere Geregts
hoven van Landdrosten. of Landdrost en Heemraden gediend hebben naar het 
Rondgaande Geregtshof. 

6.-Totdat a.nders daaromtrent zal zijn voorzien, zal de Uitvoerende Raad het 
Hof van Appel zijn in alle civielen zaken, die gediend hebben voor het Rond
gaande Hof, hetzij in appel of ter eerster instantie. 

7.-In crimineele zaken bestaat geen appel, doch beroep hij rekwest op den 
Uitvoerenden Raad, ingeval van eenige klagte tegen het Hof waarvoor de zaak 
gediend heeft., wegens ongeregeldheid, partijdigheid, of verkeerde toepassing van 
de wet, of weigering om de geo:ffereerde getuigen of bewijzen aan te nomen of 
het aannemen van getuigen en bewijzen, die volgens de wet niet competent 
zijn, enz. In welke gevallen de Staatspresident de uitoefening der straf zal 
mogen opschorten, en de zaak voor den Uitvoerenden Raad in revisie (review) 
doen komen en omtrent de punten in geschil uitspraak doen, en zoodanige bevelen 
geven als de Raad rnogt goed vinden. 

8.-De Staatspresident zal den tijd wanneer, en de plaats 'vaar de Rond
gaande Gegeregtshoven zullen sessie houden, bepalen, en ~en minste zes weken 
vooraf in de Gonvernement.~ Omtmnt doen publiceeren; zoo ook welke drie der 
Landdrosten op de bepaa.lde plaatsen zullen zitten. 

9.-Wanneer door ziekte of andere onvermijdelijke toevallen, of wegens 
persoonlijke belang of famil1ehetrekking, in eene civiele zaak voor het Rondgaande 
Geregtshof een of rneer der l,;a.nddrosten verhinderd zullen worden te zitten, zal 
het Ho£, op verzoek van partijen, de zaak naar eene andere plaats rnogen verwijzen, 
of anders een of meer Heemraden, V rederegters of Procureurs mogen aanstellen, 
om met ten rninste een der Landdrosten in de plaats van den afwezigen of 
onbevoegdon Landdrost te zitten. 

10.-In crimineele zaken zal de Landdrost van het district, waar de zaak 
dient, of de Landdrost die door het Hof daartoe gekozen wordt, voorzitten, en 
de andere twee Landdrosten mogen den V oorzitter in het onderzoek assisteren, 
en ook orntrent zijn te doen voorstel aan de jury adviseren, doch de Voorzitter 
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zal aileen het woord voeren gednrende de teregtstelling; ook zal hij de aanteeke
ningen van de o·etuiO'enissen en alle bijzondel'heden zelve moeten maken, of 

b b • a· a.an den Registrateur van het Hof overhnd wteeren. 
11.-Het vonnis zal bij meerderheid van stemmen door het Hof worden 

nitgesproken. 
12.-Geen vonnis vmardoor de doodstraf is uitgesproken, zal ten nitvoer 

worden gebragt, dan na bekomen fiat van den Staatspresident,aan wien de stnkken 
van het proces te dien einde met de eerstvolgende post ter inzage moeten worden 
toegezonden. 

13.-Bij het oYerzem1en der stnkken zullen de La,nddrosten een gezamenlijk 
rapport aan den President toezenden, meldende, dat de teregstelling geregeld 
en naar de wet heoft plaats gevonden, en zij geene redenen zion tot verligting 
der stra:ffe, of indien zij redenen zien, welke, met hunne aanbeveling daarop; 
doch wanneer er verschil yan gevoelen is, zal een of meer der Landdrosten zijn 
of hun vorschil, en de redenen daarvan, afzonderlijk mogen rapporteren, mits 
zulk afzonderlijk rapport aan de andere Landdrosten latende zien. 

14.-Een Lrmddrost kan civiel en crimineel geprosequeerd worden, en mag 
zelve prosequeren voor de Lagere Hoven, mits in het Hof, waar hij zelve 
Voorzitter is, eon ander tot dien einde door den President worde aangesteld. 

1\IENGELONDERWElU'EN. 

En worcH verder vastgesteld : 

1.-Dat het Romeinsch Hollanclsch Regt als de Gronchvet van dezen Staat 
aangenomen is, zal moete11 worden verstnan te bedoelen, in zooverre als hetzelve 
in de Kaapkolonie in werking wercl gevonden, tijdens de nanstelling van Engelsche 
regters (judges) in de plaa,ts van den voorheen bestaanden Raad van J ustitie, 
en niet in to sluiten eenige nieuwe wetten en inrigtingen, plaatselijk of algc
meen, die in Holland mogten zijn ingevoerd gcworden, en niet gegrond zijn op, 
of tegenstrijdig met het Oud Homeinsch Hollandsch Regt: zooals in de tekst
boeken verklaard van Voet, Van Leeu·weu, Grotius, de Papegaaij, Mernla, 
Lijbrecht, Van der Linden, Van der Keessel, en authoriteiten door hen aange
haald . 

. 2.-Alle Raadsbeslniten, -vvclkc reeds rnogen gemaakt zijn sedert de vasts
tellmg van de Oonsti~utie, en welke tegenstrijdig mogten zijn met eon of ander 
der bepalingen in doze Ordonnantic gemaakt-, worden bij doze herroepen. 

3.-Deze Ordonnantie zal in working kornen en kracht van wet hcbben, 
van a£ den 15dcn dag van April eerstkomende. 

Gegeven te Bloemfontein, den 12deli dag van ]'ebrnarij, 1856. 

Bij order, 

J. N. BOSH()]', Staatsprcsident. 

J. 'tV. SPRUIT, 
Pung. Gouvernements Secret.aris. 

ORDONNAN'l1IE No. 2-1856. 
Bekr~chtigende de ec~.theid van zekere testamentaire eeschriften on procura

tion, gepasseerd ZlJnde zonder door o-etuiO'en te ziju onderteekeud zoo als 
bij de wet vereischt wordt; en tot and~re einden: vastgcsteld door d~u HEel. 
Volksraad. van den OranjevrijHtaat, in deszelfs vergadering, gehouden te 
Bloemfonem op den 11den }'ebruarij, 1856. 

~ADKMA~~' er redenen zijn te ~elo~ven, dat vele testamenten en andere geschriften, 
oemeenhJk genaamd procuratwn, m dezen Staat voorheen gemaakt en gepasseerd 
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zijn geworden zoncler dat het getal van getuigen, bij de wet vereischt, dezel ve 
hebben onderteekend, en derhalve onderhevig zijn om ter zijde gezet en van geene 
waarde te worden verklaard. En naclemaal het dienstig is dat voorzieningen 
worden gemaakt, om te beletten dat de verscheirlene acten als voormeld gepas
seerd, van nul en geener waarde znllen worden verklaard, alleenlijk wegens het 
ontbrekende als opgemeld: zoo mede tot verbetering van de wet betrekking heb
hende tot de bekrachtiging door getuigen van zoodanige acten als voormeld, zij 
het derhalve mits dezen vastgesteld en bepaald :-

1.-Dat geen onderhands testament of gescbrift van dien aard, procnratien 
of andere acten van dien aard, die in clezen Staat zullen zijn of worden gepas
seerd voor den eersten dag van Jnnij eerstkomende, zullen worden ter .zijde gezet,. 
voor nul en geener waarde verklaard, of op eenige wijze in kwestie getrokken 
in eenig Geregtshof binnen dezen Staat, uit oorzaak of om redenen, dat dezelve 
niet door zeven of eenig ander getal van competente getuigen is onderteekend ; 
niettegenstaande zulks door eenige -wet of gebruik alhier bestaande mogt worden 
-vereischt. Maar elk Geregtshof als voormeld zal moeten voldaan zijn, vvanneer 
volgens de gev.•one regelon van bewijzen mogt blijken, dat elk zoodanig ge
schrift a1s voormeld, het testament of zoodanige andere acte is, naar het geval 
zijn mogt, van den persoon door wien het beweerd wordt te zijn gepasseerd, 
e\enzoo also£ er bij de wet geene bijzondere voorziening was gemaakt hoe-· 
danig znlke geschriften door gotnigen moeten bekrachtigd zijn. 

2.-En zij het verder vastgesteld: Dat van en na den eQrsten Jnnij, 1856, 
aanstaande, elli:e wet of gebruik, voorheen in dezen Staat bestaande, "\Yaa.rbij 
'ereischt wordt dat eenige testamentairo geschriften of procuratien moeten worden 
gepa.sseerd, ten overstaa,n en onderteekend door zeven of eenig ander getal van 
getuigen, zal zijn, en dezeh·e wordt hij dezen -verklaa,rd te zijn herroepen en 
hniten ge-volg gosteld. 

3.---'-En zij het verder vastgesteld1: Dat van en na den eersten Junij, 
1856, aanstaande, geen onderhands testament of andere acto van dien artrd, of 
procnratie, waartoe voorheon zeven gotnigen vereischt werden, van eenige kracht 
of wanrde zijn znllen, tcnzij dezelve znllen zijn gepasseerd op de wijze hieronder 
vermeld, dat is te zeggen, indien het eon testament of geschrift van dien aard is, 
zal het aan den voet van hetzel ve worden onderteekend door den testa,teur, of 
door eenig ander persoon in zijne tegenwoordigheid en op zijnen last; en indien 
het eene procuratie zij, dan door den persoon die dezelve verleent, of door eenen 
anderen porsoon in zijne tegenwoordigheid, en op zijnen last, en znlks zal ge
schieden ten overstaan van twee of meer competente getuigen, die het testament 
of de procuratie voormeld, znllen bekrachtigen door hunne naamteekeningcn, in 
tegenwoordigheid van de personen die de gezegdo acton hebben gepasscerd ; en 
waar het geschrift Yoormeld mcer dan een hlad. zal bevatte.n, zal de persoon die 
hot passeert, zoowel als de gctuigcn, hunne n<1men op ten minste eene zijde yan 
elk blad van gezegd geschrift onderteekenen. 

4.-En zij het verder vastgestold : Dat niets in deze Ordonnantie vervat,. 
beschouwd zal worden inbreuk te maken op de '<vet, betrekkelijk testamentaire 
geschriften of procuration, die -voor eenigen N otaris en getuigen zullen zijn of 
worden gepasseerd en gemaakt. 

Gegeven te Bloemfontein, den llden dag van Februarij, 1856. 

Bij order, 

J. N. BOSHOF, Staatspresident. 

J. W, SPRUIJ'r, 

Fungd. Gou vernements Secretaris. 
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ORDONNANTIE No. 3-1856. 
Aan den RoogliJd. Staatspresident en den Uitvoerenden Raad de magt opdra

gende tot het maken van zekere Regnlatien, va.stgesteld d?or den HoogEd. 
V olksraad van den Oranjevrijstaat, in deszelfs vergadermg, gehouden te 
Bloemfontein, op den 12den Februarij, 1856. 

NADEMAAL het noodig bevonden is, da~ voorzieningen worden ~emaakt in het ver
vaardingen van verscheidene Regulatien voor Geregtshoven m dezen Staat, en 
tot andere einden, zoo wordt het mits dezen vastgesteld en bepaald :-

1.-Dat ZREd. de Staatspresident, met consent en advies van den Uitvoe
renden Raad, het regt hebben zal, en ZREd. wordt bij dezen geauthoriseerd, 
om van tijd tot tijd, tnsschen de Vergaderingen van den RoogEd. Volksraad, 
zoodani()'e Regulatien te formeren en te publiceeren, als zullen geacht worden 
noodig te zijn, behelzende de manier van procederen in Crimineele en Ci viele 
Zaken, voor eenig Geregtshof of Rof van Appel in dezen Staat, dan wei 
behelzende eenige verrigtingen voor of door eenige Collegie of Commissie van 
Gouvernementswege benoemd of aangesteld, en waaromtrent geene voorzienin
gen door den REd. V olksraad zullen zijn gemaakt. 

2.-En wordt verder vastgesteld: Dat eenige zoodanige Regulatien, welke 
door den Staats president, met consent en ad vies van den Uitvoerenden Raad, als 
voormeld zullen zijn geformeerd en gepubliceerd, kracht van wet zullen hebben, 
en als zoodanig moeten worden opgevolgd ; doch bij de naast daaropvolgende 
vergadering van den REd. Volksraad, ter goedkeuring van den Raad moeten 
worden gesubmitteerd, om als wet verder voor vervolg van tijd te blijven con
tinueren. 

3.-En zij het verder vastgesl;eld : Dat het aan den REd. Staatspresident, 
met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, zal geoorloofd zijn, om 
van tijd tot tijd aan zoodanige Regulatien als voormeld gemaakt en geappro
beerd, zoodanige veranderingen of bijvoegingen te maken als ZREd. zal te 
rade vinden; en welke veranderingen of bijvoegingen op dezelfdc wijze kracht 
van wet zullen hebben als in de voorgaande afdeeling is bepaald. 

4.-En wordt verder vastgesteld: Dat deze Ordonnantie van kracht zal 
zijn van en na den dag van de publicatie derzelve in de Go1tvernements Courant 
op de gewone wijze. 

Gegeven te Bloemfontein, den 12den dag van Februarij, 1856. 

J. N. BOSROF, Staatspresident. 

Bij order, J. W. SPRUIJT, 
Fungd. Gouvernements Secretaris. 

MANIER VAN PROCEDEREN IN CRIMINEELE ZAKEN. 

Regulatien, betrekkelijk de manier van procedeeren in Crimineele Zaken, voor 
de. ~oudgaande Geregtshoven van Vereenigde Landdrosten in den Oranje
vriJSta.at, goedg~keurd en vastgesteld door den REd. Staatspresident, met 
?onsent en a~v1~~ van den Uitvoerenden Raad, gehouden te Bloemfontein, 
m den OranJeVriJStaat, op den 31sten Mei, 1856, in gevolge Ordonnantie 
No.3, 1856. 

VAN DE JURIJ. 

1.-Het zal de pligt zijn van den Baljuw in ieder district om in de maand 
-Ianuarij van ~lk .jaar eene lijst uit t~ m:;tken va~ aile burg. ers b~ven den ouderdom 
~ ~en-en-twmtlg en or~der de zeshg Jaren, dw gequalificeerd zijn om als Jury 
te dwnen, en dezelven m een boek, genaamd "Het Juryboek," in te schrijven, 
en dat boek aan den Griffier van het Rof, in zijn district, af te geven. 
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2.-Eene copij van gezegde lijst zal voor de deur van het Landdrostkantoor 
aangeplakt worden, gedurende den tijd .van eene maand, en kennis daarvan 
gegeven worden in de Gouvernements Courant, ten einde ieder persoon daarin 
vermeld, die vermoed gronden ter verschooning voor de Jurydienst te hebben, 
dezelve binnen dien tijd voor den Landdrost kan inbrengen; en indien de 
Landdrost dezelve gegrond zal bevinden, zal hij den naam van zoodanigen 
persoon van de voormelde lijst uitschrappen. 

3.-:M:instens tien dagen voor iedere zitting van het Rondgaande Geregtsho£ 
zal de Baljuw van ieder district een-en-twintig mannen, uit degenen die in het 
J uryboek vermeld zijn, dagvaarden, om te dienen gedurende de teregtstelling 
van zoodanige Crimineele Zakeu, die alsdan zullen voorgebragt worden; doch 
zullen dezulken, die meer dan vijf uren te paard van de plaats, waar de zitting 
gehouden wordt, woonachtig zijn mogten, mogen verschoond worden. 

4.-In de kiezing van het gezegde getal van een-en-twintig mannen, zal de 
Baljuw een naam van het begin en een naam van het einde van de lijst nemen, en 
zoo voort, tot dat het voile getal zal verkregen zijn,en zoo naar vervolg, tot dat de 
geheele lijst zal doorgegaan wezen. 

5.-0p den eersten dag van de zitting van het Hof, en voor het aangaan 
derzelve, zal de Baljuw eene behoorlijke lijst, meldende do namen en voornamen, 
alsmede de woonplaatsen van de personen door hem gedagvaard zijnde, om als 
Jurymannen gedurende die zitting te dienen, aan den Griffier van het Hof afgeven. 

6.-De wijze van dagvaarding van ieder persoon, om als Jury te dienen, 
zal wezen door afgeving aan den persoon zelve, of bij zijn woonhuis, van eene 
kennisgeving onder de handteekening van don Baljuw, ovcreenkomstig den 
volgenden vorm, namelijk :-

Aan A. B., woonacbtig te -----, in het district-----, Oranjevrij
staat. Wordt hiermede kennis gegeven, dat gij gerequireerd wordt 
persoonlijk te verschijnen en tegenwoordig te blijven bij en gedurende 
de zitting van bet Rondgaande Geregtsbof van V ereenigde Landdrosten, 
gehouden te worden to , op den dag van 

, 18-- en volgende dagen, te negen ure in den voor
middag, om aldaar als eon Juryman to dienen, onder eene boete, in 
geval van nalatigheid, van Tien Ponden sterling. 

----, den----dag van----, 18--

C. D., Baljuw. 

En de persoon die dezelve afgeleverd bceft, zal aan bet Hof relateeren de wijze 
waarop iedere zoodanige kennisgeving zal zijn geexploicteerd. 

'7.-Bij het openen van elke zitting van bet Rondgaande Geregtshof zal de 
Griffier de lijst van personen, die gedagvaard zijn om aldaar als Jurymannen te 
dienen, overluid oplezen, en zoodanige personen zullen, bij het afroepen van hunne 
namen, antwoord geven; en indien iemand na driemalige afroeping van zijnen 
naam, niet :;r,al verscbijnen, of daarna zonder voldoende redenen zichzelven van 
het Hof zal verwijderen, zal het Hof zoodanigen porsoon beboeten in zoodanige 
som gelds, als hetzel ve zal good vinden, de som van Tien Ponden sterling niet te 
bovengaande voor elke zoodanige afwezigheid. 

8.-De Griffier van het Hof zal den naam en voornaam van ieder persoon, 
die gedagvaard is om als Juryman te dienen, op afzonderlijke strookjes papier 
van dezelfde grootte, scbrij>en, en dezelve toegevouwen zijnde, in een doosje 
plaatsen, en bij hot voorbrengen van elke zaak zal de Griffier de namen van 
negen of zos mannen, naar dat het Hof bevelen zal, er onpartijcliglijk uitbalen, or4 
als Jurymannen in zulke zaak te dienen; en indien eenige van die personen, bi] 
afroeping van hunne namen, afwezig zijn zullen, of tegen hen geobjecteerd zal 
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worden, zal hij dezelven ter zijde zetten, .. en telkens een ander u~~ het doosje 
halen, tot dat hot voile getal bekomen zal ZlJD, dat als onbesproken bhJVen zal. 

9.-lngeval hot mogt geheuron, dat er .f?eon nc~·en of zos m~nnen .znl~en 
tegenwoordig zijn, die behoorlijk gedagvaard ZlJn, of d10 na all~ wettlge ohJechen 
overblijven zullen als onhesprokene mannen, dan zal do BalJnw, op order van 
hot Hof, tot dion cinde gegevon, nit de daar tegonwoo.rdige personen, l;ehoorlijk 
geqnalificeerd zijnde en onderworpen aan den Jurydwnst, an,n den Grdfier va11 
het Hof do nn,m~n v~n zoo veel derzulken opgeven, als noodig zijn zal het ver
eischte getal op te maken; en zoodanige personen zul1en onder dezolfde ver
pligting wezen tc antwoorden hij de afroeping hunner namen, en als Jnrymannen 
te dienen, als of zij behoorlijk gedagvaard zijn op de wijze in Artikel 6 vermcld. 

10.-Alle objection zullen gemaakt worden bij hot oplezen van den naam 
van iederen Juryman, en voor dat hij ingezworen zal zijn; en de aanklagor zal 
hot regt hebben tegen drie zood:mige personen te objecteeren in iedere zaak, 
zonder eenige redenen op te geven, en desgelijks ook de gevangenc, waar er 
maar een is ; maar indien er moor gevangenen zijn dan een in dezelfde zaak, 
dan zal de aanklager hot regt hebbcn om tegen hot get.al van drie Jnrymannen 
te ohjecteeren, voor iedere gevangene, en desgelijks zal iedcr der gevangenen 
het regt hobben tcgen drie dor Jnrymannon te objectcercn, zoncler rodenen op to 
geven. 

11.-vVanneer de aanklager of de gevangene reden mogten hebben om tegen 
meer dan bet g~tal J uryma,nnen, in het laatste artikel vermeld, te ohjecteeren, 
dan zal hij of zullen zij vcrpligt zijn de redenen van zijne of hunne objectien 
aan hot Hof op te goven en te bewijzcn, en indien zulks gegrond zal worden 
bevonden, zal het Hof zoodanige pcrsonen tor zijde zetten, en niet toelaten jn 
zul ke zaak als ,J nrymaunen te d ienen. 

12.-Geen persoon zal onbevoegd zijn om als .Juryman in eenigc zaak to 
dienon, tonzij het hewezen zn,l ·worden :-

1. Dat hij niet de weUigc qnalificatie hezit; 
2. Wegens wettig verklaarde eorloosheid; 
8. Bloedverwantsch:tp of nabestaand.3 van den gevangene binnen hot vierde 

gelid; 
4. Partijdi~h~id .voor of vijandschap tcgen den gova,llgcne of den persoon, 

d~e, md1en de Staatsprocurcur niet prosequcert, het regt had om te 
prosequeren. 

13.-Do porsonen die getrokken en onbcsproken blijven, zullen als Jnry
mannen in iedere zrtak ingezworen worden, om hunne uitspraak dam·ovcr te 
geven, zoo na mogelijk, volgens den vorm hierondcr vcrrneld, namelijk :-

Ik, N. N., zwoer plegtiglijk, dat ik onderzooken za.l of de gevangenc, thans 
voor het Hof, sclmldig is aa.n de misdaacl, hem in de Acto vn.n BeschuJ:.. 
diging ten lastc gelegd, dan wel onschulclig; en dat mijne uit.spraak 
daarop .naar waarheid zn,l zijn, volgens cle bo\vijzen, zonder vroes, gunst 
of voormgenomonheid. 

___........,..--.. ,~~.,~. ~ ....... ....,..,. .......... .k ••• 't<t,....,.,.....""'·~· 

14.-De namen van de pcrsonen die ingezworen zu1len zijn als laatst. vcrmeld, 
)z~:Uen aangcteekend worden op de N otulen van do zaak, ·waarin r.ij gezworen 
ZlJn, en znllen apart gohouden worden tot den afloop van de zaak, en dan,rna 
z~llon ?-ezelven weder in het doosjo bij de andere na,men der Jurynmnnon, die 
met mtgr~trokken zijn gmveest, tcrug worden geplaatst, en dan door r1kander 
geschud, en op golijkc wijzo zal gclmndeld worden tot er ooeenc zaak tPr tcrco't-
stelling moor overhiijft. ;:, - 0 

r 15.-Nadat de Jury met eenige zaak bolast zn,l zijn, znllcn zij in (1c Verga
derzan:I apart wot·dc~ g~houden tot na de vcrhooring del' getuigen en tot da,t de 
V oorz1ttor van hot Hof de zaak aan hen zal hchhcn verwezen of opgedmgcn, 
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om daarover uitspraak te doen, en tot dat zij die uitspraak zullen gegeven 
hebben; en ingeval dat de Jurymannen mogten verkiezen ter zijde te gaan, om 
over de uitspraak met elkander te raadplegen, rlan zullen zij afgezonderd in eene 
kamer, in de nabijheid van de Raaclzaal, en onder opzigt van den Baljuw of eenig 
auder gezworen officier van het Hof, gehoudon worden: tot clat zij oyrereenge
komen zullen zijn, belangencle hunno nitspraak, of tot dat zij door het Hof 
zullen zijn ontslagen, en de Ba.ljuw, of zoodanig ander gezworene Officier, zal 
vooraf eeuen eed afleggen, dat hij hen secuur bewaren zal, welke eed zoo 
na mogelijk zijn zal in den hieronder volgendcn vorm, namelijk :-

Ik zweer dat ik cleze Jury in getrouwc bewaring nomen zal, en dat ik niet 
toelaten zal clat iemancl met hen sprcke, noch zelvc met hen spreken 
zal over eeuig cling tot de zaak onder hunne overv;reging betrekking 
heb bende, als alleenlijk te boodschappen tusschen hen en het Hof, of 
hun te vragen of zij in hunne uitspraak overeen gekomen zijn. 

16.-vVanneer het noodig zijn mogt gedurende de teregtstelling van eenige 
zaak dat het Hof acljournere, zal het Hof mogen bevel en, dat de J uryma.nnen 
in zoodanige zaak na.ar eene andere kamer, in de nabijheid van de Raadzaal, 
worden genomen, gedurende den tijcl van znlk adjourneren, onder opzigt van 
den Baljuw of eenig ander off.icier van het Hof, die behoorlijk ingezworen zal 
zijn, om niemand toe te laten met hen te spreken, en ook zelf niet met hen ge
durende dicn tijd over de zaak te spreken. 

17 .~ W anneer aan het Hof volcloende blijken zal dat de J nrJ, met de teregt
stelling van eenig gevangene belast, door den dood of ligchamelijke ongesteldheid 
van eon of meer der J uryma1men verhinderd zal zijn, om tot eone uitspmak over 
de Zaak te komen, dan zal het Hof zoodanige ,Jury van de verdere bebandeling 
van die Zaak ontslaan, en order geven eene andere Jury te loten en in to zweren, 
om zoodanige Zaak te verhooren en to beslisson, en de teregtstelling van zoo
danige Zaak zal in zulk geval op nieuw plaatR Yinden, even als of de vorige ,Jury 
nooit er mode belast geweest ware. 

18.-'VVanneer de Leden dor Jury in eenigc .Zaak zullen verkozen hebben, 
om over hunne uitspraak met elkander to raadplegen, en te dien einde afgezon
derd zullen zijn gehouden, en niet zullen oyereen gekomen zijn, voor dat de 
laatste Crimineele Zaak bij die zitting voorgebragt te worden, zal zijn afgedaan, 
en aan hot Hof r.al blijken clat zij niet met hunne uitspraak kunnen overeenkomen, 
zal het Hof zoodanige Jury ontslaan, en in zoodanige ?;aak vorcler handelen, aiR 
in hot laatste gecleelte van Art. 17 is voorzien. 

~' 19.-De uitspraaJ-= van de Jury zal in aJle zaken door den Voorman,.in het 
i>~en Hof,' in tegenwoordigheid van al do .T urymannen en den gevangene, gege
"ven worden, en daaro12.. claclelijk en woordelijk door den Griffier van het Hof 
~angeteekencl worden.maar de Griffier zal hen vooraf vragen of zij met hunne 
hitspraak ovoroen gekomon zijn, en of zij den gevangene Rchulclig, dan om~chuldig 
vinden, aan hetgeen hom in de Acte van Beschuldiging is ten laste gelegd. 

20.-Het z:al aan de Jury geoorloofd zijn eeno algemeene uitspraak togell 
den gevangene van schuldig nit te brengen, of hem onschuldig to verklaren, of 
schnldig aan een gedeelte van de misdaad hom. ten laste gelegd, en onRchuldig 
aan hot ander gedeelte, of schuldig aan eenen minderen graad van clezelfde mis
daad in de Acto van Beschulcliging vermeld, ofschoon zoodanige mindere graad 
niet nitdrukkelijk zal zijn genoemd, bij voorbeeld, wanneer de Acto van Be
schuldiging iemand beschuldigt met de misdaad van moord, zal de Jury eeno 
uitspraak kunnen doen van schuldig aan manslag, of a,nders eene uitspraak 
mogen doen, hem schuldig vindende aan hot plegen de1· feiten in de Acto van 
Beschuldiging vermeld, en aan hot Hof overlaten to besliRsen, welke misdaad 
dezelve in hot oog der "Vet uitmaken. 
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'IERMEN VAN AC'L'E VAN BESCHULDIGING EN DAGVAARDING, EN DE MANIER VAN DEZELVE 

'l'E DIENEN, ENZ. 

21.-Alle Crimineele vervolging in het Rondgaande Geregtshof, hoe ook ge
naamd, zal wezen door eene Acte van Beschuldiging die, zoo verro het mogelijk 
is, volO'ens den vorni in Schedule A hieraan geannexeerd, zal uitgemaakt zijn; 
en wa~neer zulks aeschieden zal ter instantie van eenen privaten persoon, dari 
moeten zijne namen~ toenamen, woonplaats, nering, met zekerheid en nauwkeurig-
heid beschreven worden. 

22.-Elke Acte van Beschuldiging moot onderteekend worden door den 
Staatsprocureur, of door den privaten vervolgcr, naar de omstandighcden, of 
wanncer laatstgenoemde niet schrijven kan, door cen der Procureuren, behoorlijk 
geadmitteerd door het Hof, en daartoe gequalificeerd zijnde door eene procuratie 
van zoodanigen privaten vervolger, dewelke aan den Griffier van hot Hof zal 
moeten ingeleverd worden voor de teregtstelling van zoodanige Zaak. 

23.-De manier van oproepingvan cenig persoon: om zichzelve te verdedigen 
tegen eene Acto van Beschuldiging, zal zijn door eene Dagvaarding door den 
Staatsprocureur, of door den privaten vervolger, of door zijnen Procureur uit
genomen, en aan den Baljuw of zijnen wettigen plaatsvervanger geadresseerd, 
en onderteekend door een der Landdrosten, * die volgens Art. 7, onder het hoofd .. 
deel Belangende de RegtediJl~e 1J1agt, van Ordonnantie No. 1, 1856, als Lid van 
het Hof benoemd zal zijn, en zoo verre het mogelijk is volgens den vorm in 
Schedule B, hieraan geannexeerd. 

24.-De aanklager zal aan den BaljmY van hot District, alwaar zoodanige 
zaak zal teregt gesteld worden, afleveren of doen afleveren de origineelc Dag
vaarding en Acte van Beschuldiging, alsmede eene ware Copy van gezegde Dag
vaarding en Acte van Beschuldiging, om aan den beschuldigden afgegeven te 
worden, en indien er meer dan een beschuldigde in zoodanige Acto van Be
schuldiging zal genoemd worden, dan zal er eene Copy van de Dagvaarding en de 
Acte van Beschuldiging aan iederen persoon, daarin genoemd, afgelevcrd worden. 
En wanneer zoodanige vervolging plaats vindt tor instantic van eenen privaten 
persoon, dan zal hij of zijnen Procureur aan den Br.ljuw vooraf de noodige 
kosten deponeren, die hem volgens tarief toekomen voor exploicteren van, en 
relateren op zoodanige Dagvaarding en Acte van Beschuldiging. 

25.-De Baljuw zal zoo spoedig mogelijk, na ontvangst door hem van de 
Dagvaarding en Acte van Beschuldiging, en ten minste acht dagen voor den tijd 
van de Zitting van het Hof daarin vermeld, zelvc of door zijncn wettigen plaat!'l
vervanger, eene Copy van de Dagvaarding en van de Acto van Beschuldiging,. 
aan en op den beschuldigden exploicteren en afleveren, en aan hem de natuur en 
den inhoud daarvan expliceren. 

26.-W anncer de beschuldigde niet gevonden kan worden, dan zaJ de Baljuw 
of zijnen ·wettigen plaatsvervanger eene Copy van de Dagvaarding en de Acto van 
Beschuldiging aan iemand van zijn huisgezin, aan zijn woonhuis, afgeven; of 
inclien die niet gevonden zal worden, dan zal hij dozeh·e aan de voorcleur van 
het laatstbekende woonhuis van den beschuldigden aanplakken, of ingeval de 
heschuldigde onder borgtogt uit hechtenis ontslagen mogt 7.ijn, en in de borg
acto eeno plaats bepaald heeft, alwaar zoodan:ige Dagvaarding en Acto van 
Beschuldiging afgegeven en geexploicteerd moeten worden, dan moot de Baljuw 
of zijn plaatsvervangor de Copyen derzelven aan zulko plaats laten, en de wijze 
van exploicteren derzelven aan hot Hof relateren. 

,:;, Zie Art. 4, Ord. No, 3, 1877. 
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OVER DE VOORLOOPIGE EXAMINATIEN. 

27.-In elk voorafgaand onderzoek, in eenige Crimineele Zaak voor den Land
drost of V rederegter genomen, zal dadelijk, na afloop daarvan, door zoodanigen 
Landdrost of V rederegter de stukken in het origin eel naar den Staatsprocureur 
worden gezonden, die alleenlijk het regt heeft daarover te beschikken naar zijn 
goeddunken, zonder verpligt te zijn of door eenig Hof bevolen zal kunnen worden 
ten eenigen tijd Copyen of inzage derzelven aan iemand, hoe ook genaamd, 
te verleenen, met de uitzondering als in den volgenden regel vermeld. 

28.-W anneer eenig getuige bij eene teregtstelling zal worden beschuldigd 
van tegenstrijdigheid met betrekking tot de verklaring door hem onder eede bij 
het voorloopig onderzoek afgelegd, zal het Hof inzage van zijne vorige ver~ 
klaring mogen vorderen, en het Hof zal zoodanige vragen aan zulken getuige, 
belangende zulk voorkomend geschil mogen doen, als het zal goed vinden, en naar 
bevind van zaken handelen, ingeval er eene strafwaardige afwijking van de 
waarheid zijn mog·t, of het blijken zal dat zoodanige getuige zich aan opzette ... 
lijken meineed heeft schuldig gemaakt. 

OVER HET PROCEDEREN OP DEN DAG DER VERSCHIJNING. 

29.-Wanneer het relaas van den Baljuw of zijnen wettigen plaatsvervanger, 
door wien de Dagvaarding zal zijn geexploicteerd, zoo als in Artikels 25 en 26 
voorgeschreven, en nadat de naam van den beschuldigde drie malen overluid 
voor de deur van het Hof, of op den dag bepaald voor zijne tereg.tstelling zal zijn 
afgeroepen, en hij niet zal compareren, zal het den aanklager geoorloofd zijn om 
eenen Lastbrief van het Hof te verkrijgen, ter gevangenneming en in hechtenis 
plaatsing van zoodanigen beschuldigde; en wanneer er borgen voor zijne ver
schijning zullen zijn gesteld geweest, en zoodanige .borgen op hunne borgacten 
opgeroepen wordende, als dan de beschuldigde nog niet verschijnt, kan het Hof, 
op aanzoek van den aanklager, zoodanige borgen dadelijk condemneren, het be
drag van hunne borgtogt te betalen, zonder eenige verdere of andere Dagvaar
ding tegen hen uit te vaardigen, tenzij aan het Hof omstandigheden of gegronde 
redenen zullen worden voorgebragt tot het maken van zoodanige andere order, als 
het zal vinden met regt en billijkheid overeenkomstig te zijn. 

30.-Wanneer de aanklager kennis van teregtstelling zal gegeven hebben, en 
niet met de Zitting van het Hof verschijnen zal, om de Acte van Beschuldiging 
voor te brengen, dan zal het den beschuldigde geoorloofd zijn om bij het Hof aan
zoek te doen om ontslagen te worden van verdere vervolging voor die misdaad, en 
dat zijne borgacte, indien hij die gegeven zal hebben, vernietigd worde, en wanneer 
in zulk geval de aanklager in zoodanige zaak een privaat persoon is, zal het aan 
den beschuldigde geoorloofd zijn aanzoek te cloen, clat zoodanige aanklager en 
zijne borgen zonder verdere kennisgeving zullen gecondemneerd worden het bedrag 
van h unne borgacte aan hem .te betalen. 

OVER DAGVAARDING VAN GETUIGEN. 

31.-De manier van oproeping van eenige personen als getuigen in Crimineele 
Zaken, zal zijn door Dagvaarding, geteekend en geadresseerd zoo als in Art. 24 
voorzien.is, en zal zoo n;~ m9gelijk uitgemaakt worden, volgens den vorm in 
Schedule C hieraan geannexeerd, doch zullen er niet meer namen in elke Dagvaar
ding ingevuld worden dan Vier getuigen. * 

32.-De namen, toenamen, benevens woonpl~at~(.va~ ieder der getuigen,.,zul
len zoo veel mogelijk .ten voile in' de. Pagvaa:rding. ingevuld >yorden, 7;oodat de 
Baljuw of zijn plaatsverv.anger, hEm · g~akkelijk zalk:unnen vinden. Ende aaJ?.
ldager zal met het origineel zoo veel Copyen van elk:e Dagvaarding als er get:q.ig~n. 

• Zie Art. 6, Ord. Ne. 8, 1877. 
F 
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in dezelve genoemd zijn, aan den Baljuw overhandigen, o~ op zoodanig~ getuigoh 
te worden geexploicteerd, en wanneer de aanklager een pr1v~at persoon 1s, dan zal 
hij de noodige kosten, volgens tarief, in handen van den BalJUW deponeren,. 

33.-De manier van exploicteren van Dagvaardingen op getuigen, zal op 
dezelfde wijze geschieden als in Artikels 25 en 26 is bepaald; en. op den eerste~ 
dag van en bij het openen der Zitting van het Hof zal de BalJUW aan het Hof 
relateren hetgeen hij daaromtrent gedaan heeft. 

BIJ DE TEREGTS'fELLING OP EENE ACTE VAN llESCHUJ,DIGING. 

i1{ 34.-De persoon, die teregtgesteld moet worden, zal bij oproeping van zijne 
~~ttl.~~ Zaak ongeboeid voor het Hof geplaatst worden, ( tenzij het Hof anders bevelen 
~·~·zal) ~ e~ de Acte van B~sch~ldig.ing zal door den Griffier van het Hof voorgelezen 
V ~n, md1en zulks nood1g 1s, mtgelegd en door eenen tolk vertaald worden, 
~ ~n daarop zal de beschuldigde dadelijk antwoorden; mits, dat wanneer hij 
"objecteren zal, dat eene Copy van de Acte van Beschuldiging niet behoorlijk aan 

hem zal zijn afgeleverd, en zulks aan het Hof zal blijken, zal hij niet verpligt zijn 
daarop te antwoorden; maar de zaak zal uitgesteld worden tot de eerstyolgende 
zitting van het Hof in dat district, of zal verzonden ·worden naar eene der andere 
plaatsen, alwaar het Hof bij die gelegenheid zitting zal houden, tenzij het Hof 
gehouden zal zijn, volgens de Wet, zoodanigen beschuldigde uit 1-ijne gevangenis 
te ontslaan. 

35.-Tenzij de gevangene zijne schuld erkent zal hij ten antwoord mogen 
geven :-

1. Dat hij bij den verkeerden naam of beschrijving in de Acte van Beschul
diging benoemd en beschreven is. En indien de waarheid van zoodanige 
objectie bewezen zal worden, zal het Hof dadelijk de verbetering van de 
Acte van Beschuldiging mogen bevelen, en den gevangene daarop dade
lijk doen antwoorden en voortgaan met de tercgtstelling, als of er nim
mer zoo eene objectie is gemaakt geworclen; tenzij het mogt blijken, dat 
in de Acte van Beschuldiging ee:p geheel ander persoon zal zijn benoemd, 
en de gevangene geheel verkeerd zal zijn genoemd of beschreven bij 
eenen naam of eene beschrijving waarbij hij niet bekend is geweest, of 
dat hij niet zelve zulken verkeerden naam of beschrijving van zichzelven 
gegeven heeft, of geweigerd heeft zijnen waren naam of beschrijving op 
te geven; 

2. Dat het Ho£ geene jurisdictie in de zaak heeft ; 
3. Dat de aanklagor geen regt heeft hem te vervolgen ; 
4. Dat hij bij eene vorige gelegenheid vrijgesproken of schuldig is bevond.en 

geworden aan dezelfde misdaad in de Acte van Beschnldiging vermeld; 
5. Dat hij ee11 wettig pardon ontvangen heeft voor dezelfde misdaad of 

wanbedrijf in de Acte van Beschuldigirw vermeld: en 
6. Dat hij onschuldig is. 

0 

36.-De gevangene zal aile objection, die hij tegen eenige informaliteit in de 
Acte van Beschuldiging mogt hebben, inbrengen v66r de Jury zal zijn ingezworeB, 
maar daarna zal het hem niet toegelaten worden eenige objectien van dieu a.:'trd in 
te brengen. 

37.-Wanneer de beschuldigde, opgeroepeii zijnde om zichzelven te verant
woorden tegen eene .Acte van Beschuldiging, weigeren zal om dadelijk op zoodanige 
.Acte van Beschnldigi?g te antwoorden, nadat dezelve door den Griffier zal zijn 
voorgelezen, en bet Hof zulks bevolen zal, dan zal de Griffier bet antwoord van 
onschnldig op de beschuldiging aanteekenen; o£ wanneer er eeniO' vermoeden zal 
.zijn, dat de gevangene niet volkomen bij zijne zinnen is, zal bet Ho£ dadelijk 
een Jury Iaten uitloten en inzweren, om te oordeelen of de gevangene zijn gezond 
verstand .bezit, dan wel of bij krankzinnig is ; en indien hij krankzinnig bevonden 
zal worden, za.l bet Hof omtrent de bewaring van den gevangene zoodanig bevel 
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geven als noodig bevonden zal worden; en wanneer de Jury zal verklaren dat hij 
bij zijn gezond verstand is, zal bet Hof voortgaan met zijne teregtstellinO', alsof 
hij " onschuldig " ten antwoord gegeven had. 

0 

~ 
38.-De' Griffier zal het antwoord van den gevangene op de Acto van 

eschuldiging aanteekenen, of daaraan annexeren, en het Procesverbaal houden, 
olgens den vorm door ZHEd. den Staatspresident reeds gegeven of hierna te 
orden voorgeschreven en bevolen. 

39.-0nder het antwoord van " onschuldig" is het den gevangene geoor
loofd te beweren :-

1. Dat de misdaad of het wanbedrijf waarvan hij beschuldigd is, niet 
volgens Wet strafbaar is ; 

2. Dat de "feiten" in de Acte van Beschuldiging vermeld, niet in regten 
de misdaad uitmaken, waarvan hij beschuldigd is; 

3. Aile andere objection tegeu de toepasselijkheid van de Acte van Beschul
diging in eenig voornaam gedeelte derzel ve ; en 

4. Dat de misdaad of het wanbedrijf in de Acte van Beschuldiging vermeld, 
door prescri ptie is vernietigd. 

40.-V oor dat de gevangene op de Acte van Beschuldiging zal antwoorden, 
zal het aan bet Hof geoorloofd zijn te bevelen, dat de Acte van Beschuldiging in 
eenige punten van formrtlit,eit zal verbeterd worden, zonder de feiten daarin ' 
vermeld, of de bedoeling derzelve te verrtndercn. 

41.-\Vanneer de gevangene "onschuldig" zal antwoorden, dan zal hij, 
zonder eenige verdere formnJiteiten, beschonwd worden als zichzelven onder de 
teregtstelling van de Jury te hebben geplaatst; maar wanneer hij eenige bijzon
derheden zal voordragen, ten autwoord op de Acto van Beschuldiging, dan zal de 
aanklager drtdelijk mouclelings drtartegen replique makeiJ, tenzij dat er £laa.rtoe 
door het Hof aan hem ecnigen tijd vergnnd mogt worden ; en de Griffier zal 
zoodanig- replique op de Acte van Beschuldiging aanteekenen of daaman annexeren ; 
on het Hof zal dadelijk daarovcr beslissen, of zoodanige andere pl'ocednres zullen 
daarop volgen als hot Hof mogt goed v~ndcu te bevel en. 

42.-Zoodra de gevangene onder de tcregstelling van cene Jury zal zijfll 
geplaatst, zal het Hof bevelen, dat eene J·ury geloot en ingezworen zal worden, ®lll1 

de zaak naar aa1ileiding van de Acte van Beschuldiging te onderzoeken en l<a.r~· 
uitspraak daarover te doen. 

43.-Nadat de Jury zal zijn ingezworen zal de Staatsprocureur, of wattJ.'·(lt\ 
aanklager een privaat persoon is, ·dan zal hij of zijn advocaa.t, voor ~1ftt: d.Q 
getuigen zullen opgeroepen worden (indien hij zulks goedvindt), kortelijk :mcldert 
hetgeen hij van meening is gedurende het onderzoek der zaak te bewijzoo.;: ma.u,r. 
zond~r eenige aanmerking te maken over de. natuur. derzelvc,_. en d~~rna. Zlfl.li hjj, d'e, 
getmgcn doen voorkomen en onder eedc mtvragen ; op gehJke WIJze J~A,l, het ook. 
aan den gevangene of zijncn advocaat gcoorloofd zijn in de verdedig\.t:1g d.or za,(l.k 
te handelen. · · 

44.-Nadat de getuigen znllen zijn verhoord zal de Staa~sp110Cnrem•, of 
indien de aanklager ccn privaat pcrsoon is, dan zal hij of zi~n advocaat z.ijne 
aanmerkingen over de zrtak aan de Jury, over de bewezene on"4')mndigheden der 
zaak, voordragen, en nrt hem dc~gelijks ook de gcvangene o-.&: zijn advooaat; en 
indien de gevangene of zijn advoca..<tt eenige nieuwe aauhali~en. of verkeorde toe
passing van de Wet maken zal, dan alleenlijk is het den S\a,atsprocureu.l' (of den 
privaten aanldager of zijnen ad vocaat) geoorloofd hem.. ~arQp te antwoorden ~ 
maar niet eenige nieuwe fciten aan te halen. Daa1'9p. r.~l do- Voorz.itter van "bet 
Hof de VGrklaringen en de Wet op de za~k toepas~cl.iik ~?.n de J1,l'j voor:i-\t;::Ue.u.· · 
e:n opheldcren voor hare nitspraak. · 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



68 MANIER VAN PROCEDEREN, IN CRIMINEELE ZAKEN. 

45.-Nadat de gevangene zijne schuld erkend heeft, of door de Jury schuldig· 
verklaard zal zijn, zal het vonnis van het Hof tegen hem d~arover met kunnen 
gestuit, of gearresteerd, of ter :~~ijde gezet wo:d~n, omdat ee~ng ~~rsoon (beha.lve 
de gevangene zelf) in de Acte v~n Beschuld1gmg ver~~l~ IS, biJ d~ be"?-?e:~~nng 
zijner ambts- of officieele betrekkmg, of andere beschriJV~ng, en met b~~ ZIJnen 
naam en toenaam, noch wegens uitlatin~. of verkeerde meldmg van den bJd. of de 
plaats, waar de misdaad of het wanbedriJf gepl~~gd. was, wan~eer dezelve m~.t de 
hoofdzaak van zoodanige misdaad of wanbedriJf mtmaakt, m1ts dat het bhJken 
zal dat volgens de Acte van Beschuldiging het Hof jurisdictie over d~. zaa~ had, 
noch ter oorzake van eenige objectien over den vorm, of de toepassehJkhe~d van 
de Acte van Beschuldiging, welke door het Hof zoude kunnen gecorr1geerd 
geweest zijn, indien dezelven v66r het inzweren van de Jury gemaakt waren, 
noch om reden van eenig dwaling in de wijze van het dagvaarden van de Jury
mannen of eeniO' derzelve; noch dat eenig persoon als Juryman gezeten heeft, 
welken ~iet door 

0 
den Baljuw is gedagvaard ; nocb om eenige andere redenen, die 

zouden kunnen inD"ebragt geworden zijn, als eene wettige objectie tegen eenige der 
Jurymannen, uitg~nomen alleenlijk wegens de minderjarigheid van een' derzelven .. 

46.-Er zal geen Appel zijn in Crimineele Zaken, maar wei eene revisie, op 
de gronden in Artikel 7, van het hoofddeel Belangende de RegterliJke Magt, van 
Ordonnantie No. 1, 1856, mits, dat zoodanige revisie in gescbrifte verzocht zal 
worden, en binnen acht en veertig uren nadat het Hof vonnis zal nitgesproken 
hebben, moeten ingeleverd worden, meldende de redenen voor zoodanige ver
zochte revisie, en het Hof zal daarop oordeele:ri of die redenen wettig zijn, en in 
zulk geval zal de uitvoering van het vonnis moeten uitgesteld worden, maar de 
gevangene zal in hechtenis blijven tot dat de beslissing van den Uitvoerenden 
Raad daarover gegeven zal zijn, hetwelk geschieden zal bij de eerst daaropvol
gende zitting van den Raad ; of i:ridien zulks niet doenlijk zal zijn, dan bij de 
eerste zitting daarna. 

47.-Wanneer eenige questie zal ontstaan omtrent eenigen regel in Crimi-
neele procedures te worden gevolgd, waaromtrent in de voorafgaande Regulatien 
geene voor.ziening zal zijn gemaakt, zal bet Hof zicb hebben te bepalen bij de 
Regulatien in dergelijke gevallen, van bet Hooge Geregtshof van de Kaap de 
Goede Hoop, tot dat nader ook te dien opzigte, door verdere Regulatien, bepa
lingen zullen worden gemaakt. 

48.-Wanneer het blijken mogt, dat voor dat deze Regulatien in werk
ing komen zullen, in eenig opzigt eene afwijking bestaan rnogt in hetgeen 
mogt zijn gedaan of verrigt, van de bepalingen hierin voorkomende, of van 
eenigen anderen regel of vorm, voor dezen geobseryeerd, hetzij in den vorm 
van ?enige Acte va~. Beschuldiging of_ Dagvaarding van eeneii beschuldigde of 
getmge, van de WlJZe van Dagvaa.rdmg van eene Jury, of bet uitmaken der 
lijsten, .~n de volgorde de.~ nam~n, als in Art~kel 4 bepaald, tot op den tijd, dat de 
eerste hJsten, zoo als biJ Art1kel 1 voorz1en, zullen uitO'emaakt zijn · of welke 
andere ongeregeldheid ook mogt plaats hebben geyond~n, niet van dien aard 
zijn~e, da.t d~rdoor eene verhindering mogt ontstaan, dat de prosecutie of teregt
stelhng ~~smettegenstaande zou kunnen plaats yinden, zonder aan de einden 
~~n Justitle nadeel te doen, of nood'Yendig de beschuldigde partij onregt te doen 
l~Jden. . Zullende al znlke tekortko~mgen of verschillen van de gezegde Regula
tien, n~et beletten dat de teregtstelhng zal doorgaan, en het Hof daaromtrerit 

' zoodamg zal bevelen als onder de omstandigheden zal schijnen billijk te zijn. 

49.-De benami.ng Griffier va._n het Rondgaande Geregtshof zal als zoodanig 
mogen worden gebez1gd of als Reg1stratenr van het gemelde Hof, en de respectieve 
Landdrostkie:ke;t znllen als zoodanige Griffie.rs of Registrateurs fnngeren, tot da.f; 
andere . voor:z1enmgen daar;>mtrent znllen z1jn gemaakt, doch ingeval door onge
steldheid of ander onvoorz1en toeval de Landdroatklerk .zal worden verhinderd 
de pligten als voormeld wa.ar te nemen, zal het aan den La.nddrost of bet 
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Hof, wanneer het dan in sessie zijn mogt, vrij staan een ander persoon te benoemen, 
·die voor dien tijd de gemelde betrekking zal waarnemen. 

50.-Deze Regulatien zullen kracht van wet ~ebben onder de voorzieningen 
-van Ordonnantie No. 3, 1856, voormeld, v~n en na den 20sten Junij, 1856.* 

SCHEDULE A.-VORM VAN EENE ACTE VAN BESCHULDIGING. 

In het Rondgaande Geregtsho£ van Landdrosten, 
district in den Oranjevrijstaat. 

A. B. R., Staatsprocureur, die prosequeert in na~m en ten behoeve van het 
Gouvernement van den Oranjevrijstaat, geeft hiermede. aan het Achtbare Hof 
te kennen: 

" Dat C.D., van beroep een en nu of onlangs woonachtig 
te in het district van in den Oranjevrijstaat 
(of wiens beroep en woonplaats aan den Staatsprocureur onbekend zijn), schuldig 
is aali de misdaad van ; en dat op of omtrent den----
dag van in het jaar een duizend acht honderd en 
op of nabij de plaats , gelegen in het V eldcornetschap van 

----,in den Oranjevrijstaat, hij, de gezegde C. D., onwettiglijk en 
onregtvaardiglijk heeft gestolen (hier volgt eene benaming of beschrijving van 
het gestolen goed), zijnde het wettige eigendom of in het wettig bezit van R F., 
nn of onlangs een Landbouwer, en nu of onlangs woonachtig in het district 

----, in den Oranjevrijstaat voormeld." 
W eshalve, na volkomen bewijs en convictie, de Staatsprocureur voormeld het 

vonnis van dit Hof verzoekt tegen de gemelde C. D., als naar regten. 

(Get.) A. B. R., Staatsprocureur. 

SCHEDULE B.-VORM VAN DAGVAARDING OP EENEN BESCHULDIGDE. 

In het Rondgaande Geregtshof van Landdrosten te.-----
in den Oranjevrijstaat. 

Aan den Baljuw van het gemelde district of zijnen wettigen afgevaardigde. 

Dagvaar dat hij persoonlijk verschijne voor het Rondgaande 
Geregtshof van Landdrosten, hetwelk gehouden zal worden te --------
op den dag van 18-- aanstaande en volgende dagen, te 9 ure 
in den voormiddag, en gedurende de zittingen van het gemelde Hof aldaar te 
antwoorden en zich te verdedigen tegen eene Acte van Beschuldiging tegen hem 
door den Staatsprocureur, in naam en ten behoeve van het Gouvernement van den 
Oranjevrijstaat te worden voorgebragt, wegens de misdaad van------

Overhandig aa.n de gemelde eene Copij van deze Dagvaarding en 
van de Acte van Beschuldiging voormeld, en relateer het door u verrigte aan het 
Hof ten dage voormeld. 

Aldus verleend te den------

N amens het Hof voormeld, 
(Get.) 

(Get.) A. B. R., Staatsprocnreur. 

• Zie ooi: Art. 1, Ord. No.3, 1877. 

N.N., 
La.nddrost van.----
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SCHJilDULE C.-VORM VAN EEN SUBP<ENA OP GE'l'UIGEN. 

In het Rondgaande Geregtshof van Landdrosten te 
in den Oranjevrijstaat. 

Aan den Baljuw van het gemelde district of zijnen wettigon afgevaardigde. 

Dagvaar J. K., L. M., N. 0. en P .. Q., dat z~j en een ieder hunner metter 
:zijde stelling van alle uitvlugten of bez1gheden, m persoon compareeren voor het 
Rondaaande Gereo-tshof van Landdrosten, te ·worden gehouden te , 
'()p de~ 

0 
dag van ------ 18--, ee~stko~.ende, te 9 ure in 

-den voormiddao-, en dat zij aldaar, zullen tegenwoord1g bhJven gedurende de 
:zittino·en yan het Hof, tot dat zij wettiglijk zullen worden ontslagen, om dan en 
daar ~etui()'enis der waarheid a£ te leggen in zekere Crimineele zaak voor dit Hof 
diene~de gp eene Acte van Beschuldiging door den Staatsprocureur te worden 
voorgebragt tegen C.D., wegens de misdaad van . .. 

Hier·in nalatig zijnde zult gij of een of ander uwer onderworpen ZlJU aan e~ne 
boete van een hondord ponden sterling. 

Aldus verleend te ~ op den dag van 18--. 

( Geteeken d), 
N am ens het Hof yoorrneld, 

N.N., 
Ijanddrost van ----

(Geteekend), A. B. R., Staatsprocurenr. 

LAGERE HOVEN.-MANIER VAN PROCEDEREN. 
Regulation, betrekkelijk de Manier van Procederen in Civiele en Crimineele Zaken 

voor de Geregtshoven van enkele Landdrosten en van Landdrost en Heem. 
raden* in den Oranjevrijstaat. 

Bepaald en vastgesteld door ZHEd. den Staatspresident, met advies en consent 
van den Uitvoerenden Raad, bij deszelfs zitting, gehouden te Bloemfontein 
op den 27sten dag der maand September, 1856, onder en uit kracht van de 
voorzieningen bij Ordonnantie No. 3, 1856. • 

IN CIVIELE ZAKEN. 

1.-Agenten.-Niemand zal geregtigd zijn, als procurenr of agent voor eene 
partij optredende, eenige betaling t.e eischen als zoodanig, volgens tarief, dan 
dezulken, die behoorlijk geadruitteerd zullen zijn, hetzij als Procureurs voor de 
Hoogere Geregtshoven of als agenten voor de mindere. 

2.-Admiss·ie van Agent.-Iemand hegeerig zijnde om als agent voor eenig 
Geregtshof van eenen Landdrost of I..Janddrost en Heemraden te dienen, zal daar· 
toe bij den Landdrost van eenig district aanzoek doen, en de Landdrost zal van 
zulk aanzoek ten minsten een maand te voren moeten kennis geven door eene 
notificatie daaromtrent in de courant te publiceeren, en dezelve aan de huiten deur 
van de Raadzaal of het pu blieke kantoor aan te plakken ; en wanneer zoodanige 
persoon omtrent zijne bekwaamheid als agent voor den Landdrost en twee Heem
rade~-zal :.~ijn onderzocht en goedgekeurd, en zij van zijn goed karakter en 
zedelijk gedrag eene voldoende getuigenis zullen hebben hekomen, o£ dat hij bij 
hen n.ls zoodanige bekend mogt ziju, zal zoodanig persoon door den Landdrost en 
twee Heemraden mogen worden geadmitteerd ; en zulke admissie in de courant 
g.~publiceerd, en de vereischte licentie uitgenomen zijnde, zal zulk agent geregtigd 
Zl.Jn als zoodanig voor de gemelde Geregtshoven te dienen, in eeni€d district 
bmnen ~ezen Staat. Procureurs, voor de hoogere Gf}regtshoven ge~fu'itteerd, 
zullen met 4iene licentie al, agent behoeven uit te nemep. ~ ') 

0 Zio A•t.5, OM No.3, 1877. J ""~ .. ·· 
".""" 
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3.-Agenten van de Rol geschrapt.-W egens eene oneerlijke of schandelijke 
daad, of ander wangedrag voor het Hof, of in eenig ander opzigt., zal de naam 
van zulken agent door eenen Landdrost van den Rol mogen worden geschrapt, 
en hij zal dientengevolge zijne licentie verbeu ren, of anderszins mogen worden 
gestraft met boete of gevangenis, naar den aard der overtreding, doch zal hij zich 
bij appel op cenig ander competent Geregtshof mogen beroepen, zooals bij de wet 
met opzigt tot bet appeleren is voorzien. 

4.-Jurisd-ictie der · Geregtshoven.-De Gcregtshoven van Landdrost en van 
Landdrost en Heemraden hebben jurisdictie volgens wetsbepalingen reeds daarop 
gemaakt, of die hierna zullen worden gemaakt, uitgezonderd in eenige questie 
waar bet titel-regt van eenig vast eigendom of servituten op dezelve in dispuut 
zijn. 

5.-Eed van den Registrateur.-De Landdrostklerk* zal Registrateur zijn van 
de gemelde Geregtsboven, en den v'olgenden ambtseed in handen van den Land
drost moeten afleggen, te weten :-j 

Ik, A. B., zweer plegtiglijk dat ik met aile getrouwheid en naarstigbeid, en 
zonder vreest, gunst, of. vooringenomenheid voor iemand, de pligten 
van mijn ambt als Regisf·rateur van de Geregtshoven van den Landdrost 
en van Landdrost en Ueemraden zal waarnemen, en dat ik niet zelf of 
door iemand anders, voor mijn eigen nut of gebruik, eenige leges of 
belooning zal vorderm)~ of aannemen voor iots dat door mij in mijne 
gemelde betrekking z~l zijn gedaan; en dat ik niet zelve nemen of 
toelaten zal dat door i~rnand anders onder rnij, genomen worde, eenige 
andere leges of kantopr-penningen of belooningen, dan zulke als door de 
wet znllen zijn toegestaan, en dat ik daarvan getrouwelijk verantwoor
ding doen zal. Zoo helpe mij God! 

6.-Eed van den Geregt.<;bbde.-De Geregtsbode van de gezegde Geregtshoven 
zal den volgenden ambtseed afleggen :-

Ik, A. B., zweer plegtiglijk dat ik . getrou welijk en naarstiglijk de pligten 
Yan mijne bediening aJs Geregtsbode zal waarnemen, en dat ik aile dag
vaardingen of andere lastbrieven aan mij opgedragen za1 nitvoeren 
zonder gunst of vooringenomenheid voor iemand, en dat ik noch zclve, 
noch door iemand anders door mij gebezigd zal nernen o£ doen nemen o£ 
vorderen, ecnige andere dan'zulke leges of belooning als volgens de wet 
zullen zijn vergund en toegestaan. Zoo belpe mij God! 

7.-0iviel Notnlen Boek.-De Rcgistrateur zal twee Civiele Notulen Boeken 
houden, in een waarvan hij alle civiele zaken zal notuleren die voor bet Geregts
hof van den J ... anddrost, en in de andere, die voor bet Geregtshof van Landdrost 
en Heemraden zullen gediend hebben, en welke boeken door den Landdrost zullen 
worden onderteekend bij elke zitting, bekrachtigende de aanteekeningen van de 
vorige zitting. 

8.-0pgaaf van Eisch en Dagvaarding.-Do klagte in de dagvaarding zal 
kort en zakelijk zijn, maar eene duidelijke opgaaf moeten bev:~.tteu van den aard 
der aanklagte en den eisch van den klager, en zal door den eiscber of zijn agent 
met zijne naamteekening aan den voet der dagvaarding moeten worden geen-
dosscerd. I · 

9.-Verbetering /van erreu1·en in de dagvaa'rding .-1lvanneer in de dagvaarding 
eenig erreur met l)etrekking tot den vorm zijn zal, zal bet Hof zulks mogen 
verbeteren en redresseren, mits dat bet eene fout is waardoor de beklaagde niet 
zal zijn misleid geworden. 

• Zie Art. 3, Ord. No. 5, 1877. 
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10.-Dagvaarding en regtsdag.-De Registrateur zal·'· onde:. instructie van den 
L&nddrost, den regtsdag bepalen binnen zulken redehJ~en tlJd dat de gedaa~~e 
en getuigen zullen ·kunrton ·present zij~1!. en de dagvaardmg zal zoo veel doenhJk, 
volgens den hier ondervolgEmden vorm ZIJn :-

GereO'tshof van den Landdrost (of van Landdrost en Heemraden) 
l:l van hot district----in den Oranjevrijstaat. 

Geregts bode : 

Dagvaar C. D. (hem zoo naan wkeurig beschrijvende, dat de Bode weten 
mogt waar hem te vinden), dat hij comparere voor het Gcregtsho£ van den 
Landdrost (of van Landdrost en Heemraden ), van bet district ------
zitting boudende tc-----op---. -dag den . . der ~aand 
dezes jaars, om 9 ure in den .voormtddag, en dat hlJ present. ~IJ, ged~rende de 
zittinO' van het Hof, tot dat h1j zal worden opgeroepen, met ZIJne getmgen, zoo 
hij er b eonige heeft, om redenen te geven waarom hij niet zal worden gecondem
neerd om aan A.B. van te betalen de som van ponden 
sterling, benevens de rente daarop, van den door hem aan de gemelde 
A. B. verschnldigd, blijkens een handschrift, gedateerd den (of wat 
ook anders de oorzaak der schnld zijn mogt). 

· Gee£ aan den gemelde C. D. eene copij van deze dagvaarding, benevens copij 
van gezegd handschrift of schuldbewijs (of van eenig a1~der document wanneer de 
actie op eenig geschreven document gegroncl zal zijn) of copij van eenige rekening 
va.n boekschuld of dergelijke, en relateer het. door u verrigtte op den tijd en plaats 
voorrneld. 

Bloemfontein, den----

(Get.) 

(Get.) K. L., Agent van Eiscber. 

J.M., 
Registrateur van het Gercgtshof. 

11.-A«junct Geregtsbode.-Wanneer de Geregtsbode niet in staat zal zijn 
eenige dagvaarding of anderen lastbrief in persoon te exploicteren, zal hij eenen 
adjunct·in zijne plaats mogen bezigen, die echter vooraf door den Landdrost zal 
moeten worden goedgekeurd, voor wien de Geregtsbode verantwoordelijk zijn zal, 
en die ook door hem zal moeteu worden beloond. 

12.-Exploict.-Bij het exploicteren der da.gvaarding zal de Geregtsbodc 
aan den gedaagde moeten overhandigen, copij van gez. dagvaarding, alsmede 
copijen van eenige documenten of rekeningen waarop de cisch gegrond mogt zijn, 
of bij zijne afwezighoid aan zijn woonhuis of zijne verblijfplaats gelaten worden, 
in handen van een van bet hujsgezin of een der inwoners, of wanneer die niet 
gevonden worden, of weigeren dezel ve aan te nemen, dan door aanplakking aan 
de deur of het venster van het huis, ten minsten 48 uren voor den tijd van com
paritie in de dagvaarding vermold, wanneer de gedaagde binnen 5 Engclsche 
mijlen, of een uur te paard woonachtig zijn zal van de plaats daar bet Hof zal 
zitting hebben ; doch op eenen verderen afstand wonende zal een dag meer moeten 
worden vergund, voor elke vijf mijlen dat hij verder wonen zal. 

. 13.-E:cploiet OJ? eene maatscha.ppij.-Een exploict op een der deelbcbbers van 
eemge Maatscbappij, die gezamentlijk gedagvaard wordt, zal voldoende zijn. 

14.-Relaas.-De Geregtsbode zal zijn relaas, aan den voet der dagvaarding 
geschreven of aan dezelve geannexeerd, voor den dag van comparitie van partijen, 
aan den Registrateur van bet Hof inzenden. .: 

> •:1: . 

· 15.::-Agenten.-Eenige klager of bekla.itgde zal door eenen agent bij 
behoorhJ ke procuratie gekwalificeerd, zijne zaak voor het Hof mogen doen 
waarnemen. 
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16.-Dag van Verlwor.-Op den dag voor de verschijning van partijen bepaald 
( tenzij de zaak mogt 7.ijn teruggetrokken), zal de Registrateur partijen doen 
oproepen, en wanneer zij in persoon of door eenen agent compareren, zal hij zulks 
notuleren; voorts zal hij de klagte voorlezen en de erkentenis of ontkentenis der 
schuld van den gedaagde aanteekenen, en wanneer gedaagde eene contra vordering 
heeft, zal de Registrateur die mede aanteekenen. 

17 ._:_Onclerzoek der Zaalc.-W anneer de beklaagde den eisch ontkent of eisch 
doet in reconventie, zal de eischer dadelijk zijne bewijzen produceeren, en daarna 
mede de gedaagde zijne bewijzen om door het Hof te worden geexamineerd. 

18.-Subprena op Getuigen.*-Eene~dagvaarding of subpcena om iemand te 
verpligten als getuige in eenige zaak voor het Hof te verschijnen, zal door den 
Registrateur worden verleend en onderteekend, aan den Geregtsbode gerigt, en 
zal door hem op dezelfde wijze worden geexploicteerd, en relaas daarvan inge
zonden als eenige andere dagvaarding, de namen van niet meer dan vier getuigen 
zullen in eene subpcena worden ingevuld, en zal zooveel doenlijk volgens den 
hieronder omschreyen vorm moeten zijn :-

Hof van Landdrost (of van Landdrost en Heemraden), 
van het district;------

Geregtsbode: / 

Dagvaar A. B., van ' , C. D. van en E. F. van 
------ enz., dat, metter zijde leggen van alle vlugten, zij en ieder hunner 
in persoon voor dit Hof compareren te , op dag den ---
der maand ----- 18-, eerst korri.ende, om 9 ure in den voormiddag, en daar 
present blijven gedurende de !Ziitting van het Hof tot dat zij zullen worden ont
slagen, ten einde getuigenis der wanrheid a£ te leggen van al hetgeen hen bekend 
mogt zijn yan zekere zaak voor dit Hbf dienende tusschen J. K. als eischer en N. 0. 
als verweerder namens den eischer (of yerweerder) daartoe gerequireerd z1jnde. 

Hierin nalatig zijnde, zal zulks strekken ter hunner verantwoording en 
risico. · 

Gee£ aan elk hunner eene copij van deze dagvaarding en betaal aan den 
gemelden A. B. de som van--- aan den gemelden C. D., de som yan --
en aan den gemelden E. F. de som van--- voor hunne reiskosten. 

En relateer uw wedervaren aan dit Ho£. 

Gegeyen te J den ----
. J. M., Registrateur van het Ho£. 

De dagvaarding kan op eenige getuige worden geexploicteerd binnen den 
Vrijstaat woonachtig, ofschoon hij niet onder de jurisdictie sorteert van het Ho£ 
waarvoor hij zal hebben te verscpijnen. 

I 

19.-Productie door getuige{ van eem·g Document, enz.-Wanneer yan eenig 
getuige gevorderd wordt, prodictie van eenige acte, ins·trument,. of geschrift dat 
in zijn bezit mogt zijn, dan zal in de gemelde dagvaarding kennis moeten worden 
gegeven dat zulks van hem geyiorderd wordt. 

20.-0opij van dagvaarding en reisonlcosten aan den Bode te worden afgeleverd.
De partij die eene dagyaarding} tegengetuigen uitneemt, zal aan den bode eene copij 
van de dagvaarding voor elk~ getuige afgeven om aan dezelve te worden afgele
yercl, alsmede zoodanige som gelds als door de &de aan hem zal moeten worden 
betaald of aangeboden voor zijne reisonkosten. En wanneer iemand behoorlijk 
gedagvaard zal zijn om getuigenis in eenige zaak a£ te geven en eene redelijke· 
betaling voor zijne reiskos};en aan hem betaald of aangeboden zal zijn en geene 
voldoende verschooning heb~nde, zal weigeren of nalatig zijn te compareren, of 
zulke getuigenis a£ te leggim, zal hij verbeuren eene boete niet te bovengaand0 
Vijf Ponden Sterling, en di~ niet betalende, zal hij in gevangenis mogen worden 

• Zie Art. 6, Ord. No.8, 1877. 
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geplaatst voor eenigen tijd; niet te bovengaande :·em·~~en dagen, buiteje~ behal;e 
zijne verpligting tot vergoeding der schade die h;J door zulk ve;z~Im mogt 
hebben veroorzaakt aan den partij, die hem als getmge heeft opgero~en. 

I 
21.-Uitstel van het verhoor wegens afwez1:gheid van een yet,m:ge.7 Wanneer een 

O'etui()"e behoorliJ"k O"edaO'vaard ziJ"nde niet verschiJ"nt en het nan het Hof zal blijken, 
o o ' o M • d a· 1 ft ·t onder eede van den partij of haren agent, dw _de agvaar mg we m genom~n, 
dat hij eene belangrijke getuige in de. zaak Is, z~l het Hof de zaak mogen mt
stellen, of anders de present zijncle getmgen exammee~en, en het vercler ve~hooe 
der zaak tot eenen anderen dag uitstellen ; en de Registrateur zal daarvan m de 
Notulen -van het Hof aanteekening maken. 

22.- }Vanneer paTtijen ondu eerle mogen geYxamineerd worden.-W anneer het 
aan het Hof zal bliJken dat eenige daadzaak uitsluitelijk in de kennis bestaat van 
een of beide partijen in eenige regtzaak, zal het aan de discretie van het Hof zijn, ~ot 
informatie van hetzelve, om een of beide partijen onder eede, belangende zoodamge 
daadzaak te examineeren. 

23.-Hoedanig eem:g getuige te e,vamtneeren.-Eenig getuige die voor het Hof 
zal worden geexamineerd, zal in tegenwoordigheid van het Hof en de partij of 
partijen, openlijk worden onclervraagd na behoorlijk onder eede te zijn genomen 
volgens vereischte bij Ordonnantie No. 6, 1856. 

24.-Produ,ctie van Notulen.-Wanneer het noodig zijn zal, gedurende den 
loop van het onderzoek in eenige zaak, om naar eenige Notulen van het Hof of 
Document daarbij voorkomende, te referen zal het niet noodig zijn een geauthen
ticeerd afschrift daarvan te produceeren; maar de Registrateur van het Hof zal 
op verzoek van een der partijen het origineel produceeren. 

25.-Get,nigem:s te wonlen opgesclweven.-Alle getuigenissen zullen door den 
Registrateur naauwkeurig dadelijk worden genotuleerd. 

26.-Vonnissen.-Alle vonnissen of uitspraken van het Hof zullen in het 
openbaar worden uitgesproken, en door den Registrateur dadelijk worden geno
tuleerd. 

27.-Bij non-cornpaTitie van den eischer.-Wanneer bij oproeping van eenige 
zaak de beklaagde of zijn agent zal verschijnen en de eischer of zijn agent niet 
present mogt zijn, zal de beklaagde absolutie van de instantie mogen vorderen, 
tenzij aan het Hof zal blijken dat er gegronde redenen bestaan om de zaak uit te 
stellen, of eenige andere order daaromtrent te maken; doch in geyal eene 
absolutie zal worden toegestaan, zal het aan den eischer niet vrijstaan eene andere 
Dagvaarding tegen den gedaagde in dezelfde zaak uit te nemen, tenzij de kosten 
door den gedaagcle op de eerste dagvaarding gemaakt, vooraf betaald zullen zijn. 

28.-BiJ non-compaa·i#e van den gedaagcle.-Wanneer bij oproeping van 
eenige zaak de eischer of zijn agent zal eompareeren, maar de gedaagde behoorlijk 
gedagva._'"trd z:ijnde, niet zal verschijnen, hetzij in persoon of door een' agent, zal 
( tenzij aan het Hof blijken zal, clat er gegronde redenen zijn om aan den eischer 
eene tweede Citatie toe te staan, of om eenige andere ord~r daaromtrent te 
maken), het Hof voortgaan om den eischer en zijne getuigen te hooren, en daarop 
vonnis te verleenen; maar in elk zulk geval zal zoodanig vonnis slechts het effect 
hebben van een provisioneel vonnis, en op dezelfde wijze mogen worden geexecn~ 
teerd, als in geval van een provir;ioneel vonnis. 

29.-Waniz.eer een provi,ioneel vonnis finaal wordt.-Elk provisioneel vonnis of 
uitspraak, het effect van een provisioneel vonnis hebbende, en hetwelk ter executie 
zal zijn gelegd, zal :finaal worden na expiratie van zes maanden na zoodanige 
executie, tenzij binnen dien tijd regterlijke stappen zullen zijn genomen en voort~ 
gezet ( op de wijze hierna te worden bepaald), om zoodanig vonnis vernietigd of 
veranderd te hebben, of tenzij revisie zal zijn aangeteekend en voortgezet ge
worden. 

J 
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30.-Hoe cen decreet te bekO'Inen om een provis1:oneel vonnis .finaal te verkZaren..
Onaangezien de voorziening in de twee laatst voorafgaande afdeelingen, zal het 
aan elke partij, die een provisioneel vonnis of uitspraak zal hebben bekomen, het 
effect yan eon provisioneel vonnis hebbende, vrijstaan aanzoek te doen, om een 
order, dat zulk vonnis of uitspraak finaal verklaard worde, en dat eenige securi
teit voor restitutio, die ten dien opzigte mogt zijn gegeven, vernietigd worde, mits 
dat de partij tegen wien zulk finaal vonnis of uitspraak verlangd wordt, behoor
lijk zal zijn gedagvaard goworden, om redenen te geven waarom het aanzoek niet 
zal worden toegestaan, en wanneer hij niet zal yerschijnen, of verschijnende geene 
voldoende redenen zal voorbrengen, waarom het gevraagde decreet niet zal worden 
verleend. 

31.-Hoe een provis£oneel vonnt"s te vern:z:et?:gen.-Eenig persoon tegen wien 
eenig provisioneel vonnis of eenige uitspraak het effect van een provisioneel 
vonnis hebbende zal zijn gegeven, kan ten eenigen tijde voor dat hetzelve finaal 
zal zija geworden, decreet verkrijgen, dat zoodanig vonnis of uitspraak vernietigd 
of veranderd worde: mits dat de partij tegen wien zulk decreet zal worden yer
zocht, behoorlijk zal zijn geciteerd geworden; dat hij voor zulk Ho£ verschijne en 
redenen geven waarom zulk decreet niet zal worden verleend, en dat de partij 
aldus geciteerd, niet zal verscbijnen, of dat aan het Ho£ geene redenen zullen 
worden voorgebragt, waarom znlk decreet niet zou worden toegestaan; maar geen 
zoodanig vonnis zal worden vernietigd of verandercl, )Yegens eenige questie over 
formaliteiten, wanneer aan het Hof blijken zal dat zulk vonnis met regt en 
billijkheid overeenkomstig is ; en ;indien verleend, dan nog op zulke voorwaarden 
als het Hof zal goed vinden te be

1
palen. 

32.-Gronclen op te geven -.jEenige dagvaarding tot vernietiging van een 
provisioneel vonnis of uitspraak, zal de gronden moeten melden, kort en duide
lijk, waarop zulk aanzoek geda~n wordt. 

33.-Verhoo1· van zaak to/ verl:,rijginr; vcm finaal vonnis.-vVanneer eenige 
zaak voor het Ho£ zal worden gebragtl hetzij om een provisioneel vonnis of eene 
uitspraak van hot Hof, het effect hebbende,een provisioneel vonnis van finaal te 
verklaren, of om die te veranderen of ter zijde te zetten, zal bet Hof met het 
verhoor en onderzoek daarvan handelen, en vonnis o£ eenige andere order daarin 
geven, op gelijke wijze als voorzien is bij de 16, 17, 21, 22, 23, 25, 26 en 27 der 
afdeeling van deze Regulation, en ieder vonnis alzoo gegeven, zal finaal zijn. 

:34.-Appel.-De partij, tegen wien eenig finaal vonnis zal zijn gegeven, zal, 
indien hij voornemens is daartegen te appeleren, zulk appel doen aanteekenen bij 
den Registrateur binnen tien dagen nadat zulk vonnis o£ uitspraak zal zijn 
gegeven; de Registrateur zal zulk appel in de notule11 registreeren, en de appel- i 
lant zal dadelijk in zijne b.a~den deponeren tot securiteit der kosten van appel, ~""\. 
som van Twee Ponden sterlmg, en daarop zal het appel worden toegestaan. 

I 

35.-Executie 1detteg~~staancle appel.-W anneer appel in eenige zaak zal zijn ~ 
aangeteekend, zal in gevJtl bet bedrag van het vonnis buiten de kosten, de som 
van £15 te hoven gaat, ~e appellant gebouden zijn, ten genoegen van den Land
drost.' securiteit te geven tot de betaling der schuld met de kosten, wanneer bet 
v~nms zal worden gec<;)nfirmeerd, hetzij geheellijk of ten deele; doch nalatig 
ZIJnde zulke securiteit ~e geven, binnen den tijd van 48 uren, nn, aanteekening 
van bet appel, of wam,ieer het bedragen van bet vonnis bniten de kosten geene 
£15 .zal te bovengaan,! zal het aan den Landdrost vrijstaan executie van het 
vonms toe te staan ; ~bch zal in zulk geval door de partij, ten wiens voordeele 
zulke executie. zal zit" uitgenomen, met nog .een ander persoon, door den Land-
~rost geapprobeerd, s cnriteit wo. rden verleend tot restitutio van het bedrag dat 
m e:re~utle mogt wo eu verhaald, in geval znlk vonnis in appel mogt. worden 
v:e,rmetigd of verander alsmede voor de voldoening van zulk verder·vonms, order 
of decreet als belan ende zulk appel mogt worden verleend. De ncte vail 
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securiteit zal in laatst gemelde geval zoo na doenlijk overeenkomstig den bier
onder geplaat.sten vorm zijn :-

Bloemfontein, den.-------
A. B. van , Eischer. 

C. D. van , Verweerder. 

N ademaal de gez. A. B. op den dag van bij vonnis 
van het Hof van den Landdrost (of Landdrost en Heemraden) van--
tegen C. D. van verhaal bekomen heeft tot betaling van de som van 
£---, benevens de verdere som van £-· --, voor kosten in zekerc zaak voor 
gemeld Hof gediend hebbende en nademaal het Hof bevolen heeft, dat het 
gezegde vonnis niettegenstaande het appel door den gemelden C. D. aangeteekend, 
ter executie worde gelegd, bij het geyen van securiteit voor de restitutie ; Zoo is 
het dat de gemelde A.B. en L.M. van , vecboer, als borg voor de 
gemelde A.B. bij dezen zich verbinden afzonderlijk en gezamentlijk om restitutie 
te doen van de differente som van£--- en £---• bovengemeld, :in geral het 
vonuis van het Hof mogt worden veranderd of verniehigd, en voort!il om aan zulke 
verdere order of decreet te voldoen, als mogt worden gegeven of uitgesproken op 
of belaugende zulk appel. 

Gegeveu onder onze naamteekeningen dezen dag van---
(Get.) C. D. 
(Get.) L. M. 

(Get.) E. F., Registrateur van het Hof. 

36.-Wanneer het appel niet wordt vo01·tgezet.-Wanueer de appellant het aau
geteekeude appel niet voortzet zal de gedeponeerde £2 aan de kas verbeurd zijn, 
en zal hij tevens gehouden zijn alle kosteh, die hoven dat bedrag mogen zijn 
gemaakt, te betalen, zoowel als de kosten, die tengevolge van het appel door de 
andere partij mogten zijn gemaakt. 

37.-Taxatie van Kosten.-Alle kosten rekeningen znllen door den Registra
teur worden getaxeerd overeenkomstig met het r:rarief bij Ordonnantie No. 7, 
1856, vastgesteld; en zal .zoodanige andere noodzakelijke en onvermijdelijke 
kosten toelaten als bij gemeld T~trief niet mogten bepaald zijn. Eenige partij 
tegen de taxatie van den Registrateur objecterende kan dezelve in revisie brengen 
voor den Landdrost. 

38.-Executie.-De part:ij ten wiens faveure eenig vonnis of regterlijke uit
spraak zal zijn gegeven, zal bij den Registrateur van het Hof een' lastbrief ter 
execut.ic mogen uitnemen tegen aile roerende goederen van den schuldenaar, tenzij 
appel zal zijn verzocht en toegestaan, in welk geval hij zulks niet zal vermogen 
te doen, zonder verlo£ van den La11ddrost. 

39. Executie tegen Vaste Goederen.-W anneer de losse goederen van eenige 
partij ontoereikende zullen worden bevonden tot verhaal der schuld met de kosten, 
zal de Geregtsbode daarvan relaas doen, en de eischer of de, partij ten wiens 
faveure de lastbrie£ ter executie zal zijn verleend geworden, zal bij den Landdrost 
aanzoek mogen doen in zijne betrekking als gecommitteerd lid van het V ereenigde 
Ho£ van Landdrosten, en hij zal geregtigd en gehouden zijn eenen lastbrief ter 
executie voor het tekortkomend bedrag als voormeld, aan den Baljuw gerigt, uit
te vaardigen, tegen eenig land of vaste eigendommen, in bezit van den schulde
naar, en die executie zal alsdan verder worden uitgevoerd, zoo als voorzien is bij 
de Regulatien in Civiele Zaken voor de Rondgaande Geregtshoven van Vereenigde 
Landdrosten. 

40.-Geen Executie na 12 maanden.-N a verloop van twaal£ maanden gerekend 
van den dag, dat het vonnis zal zijn uitgesproken, zal geen lastbrie£ ter executie 
mogen worden verleend, maar zal het vonnisj dan eerst moeten worden vernieuwd 
op eene nieuwe citatie tegen den schuldeuaar ten dien einde uitgevaardigd, doch 
zullen alsdan geene nieuwe bewijzen der schuld worden vereischt. 
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41.-Uitvoering van Lastbrief in een ander District.-Een Lastbrief door den 
Landdrost van een district ter execntie tegen de goederen van eenig' persoon nit
gereikt, kan in een ander district worden nitgevoerd, wanneer eenig goed van den 
schnldenaar aldaar gevonden zal worden, doch zal znlk vonnis of lastbrief ter 
execntie vooraf door den Landdrost van znlk ander district moeten worden ge
teekend en aan den Geregtsbode van dat district overgemaakt. 

43.-Executie van vonnis in Appel.-Alle vonnissen of decreeten van eenig 
hooger Geregtshof in appel of revisie nitgesproken, znllen onder Lastbrieven van 
de mindere Geregtshoven worden geexecnteercl even als eenig origineel vonnis of 
uitspraak door laatstgenoemde Geregtshoven gegeven. 

43.-Het vonnis of de lastbrief tcr execntie zal door den Registrateur van 
het Hof worden nitgereikt en onderteekend, aan den Geregtsbode van het Hof 
zijn gerigt, en zooveel doenlijk volgens den hieronder gegeven vorm nitgemaakt: 

Geregtsho£ van den Landdrost (of van Landdrost en Heemraden van het 
district) · 

Aan E. F., Geregtsbode van het Ho£: 

Nademaal in zekere zaak voor dit Hof gediend hebbende, waarin A. B. van 
------ eischer was, en C. D. van , beklaagde (de partijen 
behoorlijk beschrijvende,) de gemelde A. B. op den ------ bij nitspraak 
van clit Ho£ tegen de gemelde C. D. vonnis verkregen heeft, tot betaling van de 
som van Ponden, --- shillings en ---. penee sterling, met en 
benevens de som van £ --- voor kosten door hem gemaakt en welk vonnis in 
appel geconfirmeerd is op den--- (indien znlks het geval mogt zijn) met 
de verdere som van £--- als kosten daarop, zoo als blijkt nit de stukken van 
het proces voor het Ho£. 

Zoo is het dat gij mits dezen gelast wordt de goederen en het vee van den 
gemelden C. D. die in dit district mogen worden gevonden in beslag te nemen, 
en nit dezelve bij pnblieke ver;kooping de opgeroelde verschnldigde som (of sam
men) met de kosten goed te maken benevens uwe kosten daartoe veroorzaakt. 
Betaal voorts aan den gemelden A. B. de aan · hem verschnldigde som en kosten 
als voormeld, en relateer het door n verrigtte aan den Registrateur van dit Hof. 

Daartoe zij deze strekkende n ten Lastbrie£. 
Gegeven onder mijne hand te ---- op den -----

(Get.) J. L., Registratenr van het Ho£ voormeld. 

44.-Securiteit de Restituendo.-In alle provisioneele zaken, of regterlijke orders 
het effect hebbende va.n een provisioneel vonnis, zal de Lastbrie£ ter executie 
mede het bevel moeten be\ratten, dat de party ten wiens faveure dezelve zal zijn 
verleend geworden, securiteit geven voor de restitntie, in geval zulk provisioneel 
vonnis bij finale beslissing mogt worden vernietigd of veranderd, en de acte van 
znlke securiteit zal zoo veel· doenlijk worden nitgemaakt naar den vorm bij 
Artikel 35 gegeven, en gepasseerd voor den Registrateur van het Hof; tenzij de 
partij, tegen wien het vonnis zal zijn uitgesproken van zulke securiteit mogt 
afzien. 

45.-Executie vanthet Vonnis.-Bij ontvangst van een vonnis of Lastbrie£ ter 
Execntie, zal de Geregtsbode zich binnen 24 uren daarna naar de waning of 
verblijfplaats van den beklaagde begeven, wanneer die in de !'Jtad of in het dorp 
zijn mogt waar het Gereg~sho£ gehonden werd, of binnen 48·uren, wan'neer hij 
buiten znlke stad of! dorp, doch binnen den afstand van vij£ Engelsche mijlen 
woont, of op eenige~ grooteren afstand wonende, dan binnen zoo vele dagen als 
naar den afstand te borekenen; in geval van dagvaarding noodig zijn zal, en 
aldaar betaling eisdhen van de schnld of schade, met de .kosten, of anders 
vorderen dat zoo v~el goederen aangewezen worden, als de Geregtsbode genoeg· 
zaam oordeelen zai, tot voldoening van den gezegden La.stbrief ; en daaraan 
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voldoende zal de Geregtsbodc een lnventaris daarvan maken, en dezelve in 
regterlijk beslag nemen, maar ingeval van weigerin~, :~al de Geregtsbode dadclijk 
onder Inventaris beslag leggen op zooveel roerend mgendom aan den s?huldenaar 
behoorende als hij vinden moO't en genoegzaam achtcn zal; doch mgeval de 
Lastbrief eenig bijzonder goed ter executie mogt aanwijzen, zal hij hetzelve 
eerst in beslag nemcn. 

46.-0opi) Inventar1:s.-De Gcregtsbode zal een afschrift van gezegde/Inven
taris, door hem geteekend, aan den schuldenaar afgeven, doch weigerC'nde dezelve 
aan te nemen, zal hij dezelve aan het huis of op den grond laten, en nan gezegde 
Inventaris zal eene kennisgeving geannexee1·d moet ziju, van den volgcmlen 
inhoud:- ' 

KEXNISGEVIXG VAN BESLAG. 

, den ----- 18--

C. D. neem kennis, dat ik op heclcn in regtel'lijk beslag genomen heb, de 
artikelen in bovenstartnde Im'entaris gespccificeerd, clartrtoe bevolen zijnde bij 
Lastbrief aan mij gerigt, onder de hand van-------, van---------
en gedateerd ------, tot verhaal van zeker vonuis ten bedrage van £--, 
met en benevens de som van £---, als kosten door------, als klager 
tegen u als verweerder voor hct Geregtsbof van den Landdrost (of Landdrost en 
Heemraden) van -----bekomen (naar het geYal zijn mogt), e11 ook tot 
goedmaking van mijne ko~ten dientcngevolge. 

(Get.) J. R., 
Geregtsbo<.le yan gemeld Ho£. 

47.-Wanneer r1oederen n1:et te worden ven:ocrd.-vVauneer de persoon, '"'iens 
goederen in beslag genomen zullen zijn, genegen zijn mogt securiteit te ge,·en, 
dat dezelve op den dag van ve1·kooping zullon worden geproducrerd, znl zulke 
securiteit ( voldoende zijndo) worden nangenomen, en in zulk gevnl zal do 
Geregtsbode de gemelde gocderen niet vervocren. De Acto van Secnriteit zal 
zooveel doenlijk naar den hieronder volgenden vorm worden gepasseerd :-

VORM VAN ACTJ£ VAN f'lGCUIUTI~IT. 

----, den------, 18--
A. B., van ----·----, Klager, vers1ts 

C. D., van --------, Beklaagdc. 

N~Ldemaal de gemelde A.B., op den ------ vonnis verkl·eaen heeft in 
bet Gercgtshof ya.n den Landdrost (of Landdrost en Heernra.den) h'

0 
, 

tegen den gemelden C.D., voor de som van£--, benevens de vcrdere sorn van 
£--, voor kosten ; en nademaal onder cenen Lastbrief, gedn.teerJ-----, 
onder de hand van-------en aan den Gcregt.sbode van hrt Geregtshof 
gerigt, handelencle, hij, de gezegdo Gm·egtsbode, de hieronder losse goederen in 
regtedijk beslag genomcn heeft, namelijk :-

---- Paarclen. 
Ossen. 

---- Stoelert. 
---- 'l'afels, enz. 

Zoo is het dat de gemelde C. D. en L. 1\L, van , landbouwer,. 
als zijnon borg, zich bij, aa.n en ten faveure va.n den o·emelden --------, 
de Geregts~ode voormeld, verbindcn en belol"en de ge~elde C. D., dat de gezegde 
goe~eren nwt zullen worden weggemaakt, of van de hand gezet ; maar in bet 
bez1t van den gemelden C. D. vcrblijven, uit l~racht van gemeld beslag, en dat. 
dezelve aan den Geregtsbode voormcld zullen worden vertoond en afgeleverd op 
den ------ aanstaande (zijnde do dag voor de verkooping bepaald of op 
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eenigen anderen dag, wanneer dezelve zullen worden opgeeischt, ten einde 
publiek te worden verkocht, in execntie van het vonnis voorrneld, en de kosten, 
wanneer die niet vroeger zullen zijn betaald, andcrszins zoo verbindt zich de 
gemelde L. M., om voot· en in de plaats van den gemelden C. D., het bedrag 
van het vonnis, en aile kosten en schaden daarop te bet.alcn en goed te maken. 

Door den gemelden C. D. en L. M., aangegaan en eigenhandig ondertcekend 
op datum als boven. 

(Get.) 

( Geteekend) 

( " ) 

E. F., Gercgtshode van het 
Gercgtshof als gezegd. 

C. D. 

L.M. 

48.-Goederen wanneer te vervoeren.-W anneer iemand eenig in beslag geno
men good als opgemeld, op eene frauduleuse wijze zal hebben vervoerd, of van 
de hand gezet, zal hij onder lastbrief van den Landdrost of eenigen Yrederegter, 
in het gevangenhuis mogen worden geplaatst, en volgens de wet vervolgd. 

49.-Fra1~,du,leuze vervreemd,/ng van Goederen.-,Vanneer iemand eenig in 
beslag genomen goed als opgemeld, op eene frauduleuze wijze zal hebben vervoerd, 
of van de hand gezet, zal hij door den Landdrost, of eenigcn V rederegter, in het 
gevangenhuis mogen worden geplaatst, en volgens de v>et vervolgd. 

50.-Verkoop1:ng.-De verkooping van eenig in beslag genomen goed, als 
voormeld zal door den Geregtsbode of zijnen geapprobeorden adjunct, moeten ten 
uitvoer ·worden gebragt bij publieke veiling, en aan den hoogsten bieder worden 
toegewezen tegen kontante betaling. Zulk eene verkooping zal gohouden worden 
op, of na aan de plaats waar de goederen in beslag zullen genomen zijn, zoo als 
gerie:flijk zal kunnen geschieden, en de Geregtsbode zal eene kennisgeving yan de 
te hondene verkooping in de Gmtvernements Courant publiceeren en aan de 
Kantoordeur, aan de deur van het huis, of andere openba,re plaRts nabij het huis, 
of de plaats waar de verkooping zal gehouden worden, aanplakken, ten minsten 
zeven dagen voor de verkooping, wanneer het vonnis de som van £15 nict te 
boven gaat (buiten de kosten), en ten minston 14 dagon wauneer het die som te 
hoven gaat, en de dag der verkooping zal in het eerste geval nict binnen 14 dagen 
mogen worden bepaald, en in het laatste niet binnen dric \Yeken, gerekend van 
.den dag a£ dat de goederen in beslag znllen genomen zijn. 

51.-0verzending der stukken hL appelzaken.-W anneer appel in eenige zaak 
:zal zijn aangeteekend en toegelaten, en aan de ver'eischten ten dien opzigte zal 
:zijn voldaan, zal de Registratenl' van het Geregtshof onverwijld daarna de 
afschriften van de stukken der zaak aan den Registratenr van het Hof van Appel 
·toezenden, met een certificaat door hem onderteekend, daaraan geannexeerd, van 
,den volgende inhond :-

------, den---- '18--

Ik, L.:M., Registrateur van bet Geregtshof van den Landdrost (of van 
·Landdrost en Heemraden), van het district , certificeer en verklaar 
:'bij dezen, dat het bovenstaande ware afschriften zij n van al de stukken van het 
proces in de zaak van A.B., tegen C.D., en dat zij ook ware a::1nteekeningen 
behelzen van alle getuigenissen door het gezegde Hof aangenomen, waartegen 
geobjecteerd werd . df die door de een of ander der partijen aangeboden, en door 
hat Ho£ bij verhoor van de zaak, werd afgewezen. · 

(Giteekend) L. M., Registrateur. 

52.-Boeten en Leges.-Alle boeten en leges of kantoorpenningen zulleii door 
.den Registrateur .of L~n:ddrostklerk ontvangen, en maandelijks aan. d. e. n Land.; 
,drost worden verantwoor<L · , ... , 
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53.-Zegelregt.-De Registrateur zal toezien en zorgen, dat geen documenten, 
die onderhevig zijn aan het betalen van zegelr~gt,. door .bet f[of wo:~en aange
nomen, wanneer aan de vereischten van de wet m d1t opz1gt n'iet zal ZIJn voldaan. 

I 
I 

54.-.A.rresten en Interdicten.-Ieder Landdrost zal in iijn district het regt 
hebben arrest.en of interdicten op persoon of goederen tf/ beleggen, te confir
meeren of te onthe:ffen, voor eenige vordering of schuld ~iet minder dan £5 .en 
niet hoven de £75 beloopende, en zal zulke arresten ~f interdictcn door den 
Baljuw van het district doen uitvoeren, en in zulke zak'en handelende overeen
komstig de Regulatien ten dien opzigte voor de Rondgaande Geregtshoven van 
Landdrosten gemaakt en vastgesteld. 

55.-Vorm van Notulen.-De civiele N otulen boeken en de aanteekeningen 
der klagten in civjele zaken, zullen zoo na mogelijk gehouden worden, volgens de 
vormen geobserveerd voor de Magistraats Geregtshoven in de Kaapsche kolonie. 

56.-Hoe te handelen wanneer Regulatien ontbrelcd,.-Wanueer gevonden zal 
worden dat iu eenig opzigt niet door Regulatien · zal zijn voorzieu, zal het 
Geregtshof het vereischte voorschrift of de order gttven, doch zulks van tijd tot 
aan den Gouvernemcnts Secretaris rapportcren. I 

IN CRIMINEELE ZAKEN. 

1.-Jurisdictie.-De Geregtshoven van Landdrost of van Landdrost en Heem
raden hebben jurisdictie in crimineele zaken, volgens wetsbepalingen onder de 
Constitutie en de Ordonnantie No. 1, 1856. 

2.-Publielee aanldager, opgaaf van lclagte.-W anneer de Staatsprocureur of 
Publieke Aanklager, nit kracht van zijn ambt zal besluiten om iemand crimineel 
te vervolgen, voor eenige misdaad of overtrading binnen de jurisdictie van het 
Geregtshof van den Landdrost of van Landdrost en Heemraden, van eenig 
district, in deze11 Staat begaan zal hij aau· den Registrateur van het Hof eene 
geschrevene klagte tegen den beschuldigde inleveren, hem bij zijnen naam en 
toenaam, woonplaats en beroep zoo veel hem doenlijk zijn zal, beschrijvende, en 
kortelijks maar duidelijk den aard van de misdaad of overtrading waarmede hij 
beschuldigd is, en den tijd en de plaats waar dezelven bedreven is, vermeldende. 

8.-Private partij vervolgende.-Een private partij vervolgende, zal insgelijks 
een geschrevene klagte, door hem onderteekend, moeten ingeven, of anders zal de 
Registrateur aanteekening daarvan maken in zijne tegenwoordigheid, uitgenomen 
kleine zaken, op aanklagt van de policie of van eenigen dienstheer tegen zijnen 
huurling, of dergelijke zaken waartoe geene geregelde dagvaarding zal behoeven 
te worden uitgenomen. 

4.-Notulen.-De Registrateur van bet Hof zal twee Notulen boeken houden 
-de eene voor Crimineele zaken die voor den Landdrost aileen zullen worden 
gebragt, en de andere van al zulke zaken als voor den Landdrost en Heemraden 
zullen dienen,-volgens den vorm geobserveerd in de Magistraats Geregtshoven 
in de Kaapsche kolonie, en hij zal bij elken regtsdag die boeken ter onder
teekening aan den Landdrost moeten voorleggen, aile procedures daarin genotn
leerd zijnde, tot bij den afloop der bezigheden van den laatst voorgaanden 
regtsdag. 

5.-Bepaling van den dag van .Teregt.<Jtelling.-De teregtstelling van eenigen 
beschuldigde zal, indieu mogelijk, altoos op den eerstvolgenden regtsdag na. zijne .1

:-

gevangenzetting, of na het inzenden der beschuldiging, plaats vinden~ doch' 
wanneer bet aan het Hof zal blijken, dat de teregtstelling op den bepaalden da.g 
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niet kan doorgas,n, zonder gevaar om aan de vereischt.e van het regt te kort te 
doen, zal het verhoor tot eenigen volgenden regtsdag mogen worden uitgesteld, en 
zulk besluit zal in de N otulen moeten worden genoteerd. 

6.-Dag·vaarding tegen den Beschuld/gde.-De dagva~rding tegen den beschul
digde en tegen de getuigen zullen door den Registrateur van het Hof worden 
uitgemaakt en onderteekend, alsmede eene copij voor elken gedagvaarden 
persoon, en door den Geregtsbode worden geexploicteerd. De dagvaardiug tegen 
eenen beschuldigde zal, zoo veel doenlijk, volgens den hieronder volgenden vorm 
worden uitgemaakt :-

Geregtshof van den Landdrost (of Landdrost en Heemraden ), 
van het district----

Aan den Geregts bode J. P., 

Dagvaar C.D., van (hem naauwkeuriglijk beschrijvende), dat 
hij persoonlijk verschijne voor dit Geregtshof, te------, op den-----
dag van------, 18--, ten 9 ure in den voormiddag, en daar vertoeve tot 
dat hij zal worden opgeroepen, dan en daar zich te verantwoorden tegen de 
aanklagte en informatie van E.F., als Pnblieke Aanklager, namens het Gouver- . 
nement van den Oranjevrijstaat agerende (of van G. H., van , enz., 
hem naauwkeuriglijk beschrijvende), dat de gemelde C.D. op of omtrent den 
------ dag van------, laatstleden, den gernelden G. H. gewel
dadiglijk heeft aangerand en geslagen, en dat hij daarop de uitspraak van dit 
Hof verbeide. 

Dagvaar mede zoodanige getuigen als de gemelde C.D. zal begeeren ten 
zijnen behoeve te worden gehoord. 

Gee£ kopij dezer aan den beschuldigde, en relateer uw wedervaren aan dit 
Geregtshof, op den dag der zitting voormeld. 

Gegeven onder mijne hand, dezen----dag van----18--. 

(Get.) JJ\L, 
Registrateur van het Geregtshof. 

7.-Httbpcenas op Get·uigen.,X<-Elke partij die begeerig zijn mogt eenigen 
getnige op te roepen, om getuigmiis in een:ige Crimineele zaak af te leggen, zal 
eene dagvaarding of subpama bij den Registratenr moeten uitnemen ; en wanneer 
de beschuldigde persoon te on vermogend is om de kosten voor het dagvaarden van 
zijne getnigen te betalen, en de Pnblieke Aanklager zal vinden, dat zulke getuigen 
belangrijk en noodig zijn voor zijne defensie, zal de Registrateur, op publieke 
kosten, ook dagvaarding tegen zulke getuigen uitrnaken en doen exploicteren ; en 
zulke dagvaarding zal zooveel doenlijk volgens den Lieronder volgenden vorm 
worden uitgcmaakt :-

Geregtshof van den Landdrost (of Landclrost en Hecmraden) 
van het district------

Aan den Geregts bode J.P., 

Dagvaar A.B., van , C.D., van , en E.F., 
van (hen naauwkeuriglijk beschrijvende ), dat zij en een ieder 
hunner persoonlijk voor dit Geregtshof cornpareeren, te , op den 

---- dag van 18--, ten 9 nre in den voormiddag 
(en aldaar vertoeven tot dat zij zullen worden opgeroepen of ontslagen ), ten 
einde getuigenis der waarheid af, te geven vau al hetgeen hun bekend is, aan
gaande zekere beschuldiging door den Publieken Aanklager ingebragt tegen J.A.,. 
van ------ (hem beschrijvende ), wegens de misdaad van ----

• Zie Art. 6, Ord. No. 8, 1877. 
G 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



82 MANTEl~ VAN PROCEDERJlJN, IN LAGEI~E HOVEN. 

Gee£ aan elk hunner, de gezegde A.B., cnz., eene copij. van deze .dagvaar
ding, relateer uw wedervaren aan dit Hof, op den dag der z1ttmg vermeld. 

Gegeven onder mijne hand to , dezen dag van 
18-. 

( Geteekend), L. :M., 
Registrateur van hot Hof. 

8.-Wanne£'W de JJescknldigcle niet compareert.-vVanneer de beschuldigde 0~ 
den bepaalden dag niet compareert, behoorlijk ge~lagvaard. ~ij.£lde, zal do .La~d
drost, op verzoek van den Aanklager, eenen La.stbrwf voor ZlJUC geyanger:~emmg 
uitvaardigen, en zal ook, zoo hij zulks goed vi.nden mogt, hem wegen_~. ZIJ;l non
comparitie mogen boboeten met eene som met te bovengaande V IJf I onden 
Sterling. 

9.-Wannee1· de Aanlvlager niet verschij1it.-vVanneer de Aanklager op den 
bepaalden dag der .zitting niet ver.s.chijnt, zal zijne klagte van de hand gewe~~n 
worden; en een pnvaat pcrsoon ZIJnde, zal het Hof aan den beklaagde ( op ZIJU 

verzoek) zoodanige kosten tegen dell Aanklager mogen toestaan als het zal 
goed vinden. 

10.-liVanneer een Getuige niet ve1·sch?jnt.-Iomand behoorlijk gedagvaard 
zijnde, om getuigenis af te geven in eenige crimineele zaak, en niet verschijnt, 
zal, zoo hij geene wettige dooe het Geregtshof goedgekeurde verschooning heeft, 
mogen beboet worden op dezelve wijze als voorzien is in dergelijke gevallen in 
Ci viele zaken. 

<-~ 11.-Bij consent geene Dagz:aarding.-Op verzoek of met consent van partijen, 
zal hot Hof eenige zaak dadelijk mogen onderzoeken en uitspraak doen, zonder 
de uitvaardiging van eene dagvaarding. 

12.-Verhoor.-Op den dag dat de zaak in onderzoek voor bet Hof komt, za,l 
de Registrateur de aanldagto oplezen,-daarna den beschuldigde vragen vmt hij 
daarop te zeggen heeft en zoo hij de beschuldiging ontkent of ecne defensie 
maakt, zal het Hof met bet onderzoek en verhoor voortgaan ; eerst met het 
Dnderzoeken van de getuigen en bewijzen van den Aanklager, en daarna met die 
van den beschuldigde, en de I..~a.nddrost zal zelve aanteekeningen daarvan makon 
in een boek, ten dien einde door hem te worden gehouden. 

13.-Uitspraak.-Na het afloopen ~an het ondcrzoek zal het Hof in het open
baar vonnis uitspreken, en . de Registmteur zal znlks dadelijk notuleren; en in 
geval het Hof door eenige speciale wetsbepalingon in het geven van vom1is juris
diotic zal hebben bekomen hoven de gewone jurisdictie, in het algemeen aan zulk 
Hof toegestaan, zal de Registrateur op do N otulen aanteekening makon zulke 
speciale wetsbepaling vermeldende. 

14.-0nderzoek van Getnigen.-De ondervraging en cxaminrttie van getuigen 
zal op dezelfde wijze geschieden als voorzien is in dl1t opzigt in de Regulation voor 
ci viele zaken. ' 

15.-Vr1;jschelding.-"\V anueer eenig beschuldigde zal vvorden vrijgosprokeu 
van de misdaad of ov(!rtreding hem ten laste gelegd, of de zaak wegens bet nict 
verschijnen van den aanklager, van de hand gewezen zal zijn, of dat de prosecutie 
derzelve zal hebben blijven steeken, zal de beschuldigde dadelijk uit zijne gevan-
genis worden ontslageu. . 

16.-0-rimineele Lastbrief tot Strafuitoefening.-J1Jlk persoon die door het 
Geregtshof gecondemneerd zal zijn tot gevangenis of corporeele straf, zal in 
hechtenis worden genomen onder eenen Lastbrief door den Landdrost onder
teekend, zoo na mogelijk volgens den hieronde:e gegeven vorm :-

Geregtsho£ van den Landdrost (of va,n Landdrost en Heemradcn) 
voor het district van . · 

.Aan den Cipier of Bewaarder va1~,: het Staatsgevangenhuis te ------. 
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Nademaal de hieronder gemelde gevangenen op heden respectievelijk voor dit 
Geregtshof schuldig verklaart zijn geworden aan de onderscheidene overtredingen 
hieronder vermeld, en door het Hof zijn gecondemneerd geworden tot het onder
gaan der straffen tegenover de namen van een ieder hunner opgeteekend : Zoo 
wordt gij bij dezen gelast, om de gemelde gevangenen in uwe bewaring te nemen 
·en te houden, tot dat zij de gezegde straffen zullen hebben ondergaan, of anders 
wettiglijk zullen worden ontslagen en daarvaan vrijgesteld. 

NAAM DER GEVANGENEN. 
AAN WELKE l\HSDAAD 
SCHULDIG- GEVONDEN. 

·VONNIS. 

G.T., 

C.D., 

E.F., 

---------- ---------
Diefstal. 

.Attnranding, cnz. 

Dronkenschap, enz. 

25 slagen en een maand gevangenis met harden 
arbeid. 

Beboet in 'rwintig Shillings, of bij non-betaling, 
14 dagen confinement in het gevangenhuis. 

Beboet in Tien Shillings, of bij non-voldoening, 
drie weken gevangenis met harden arbeid. 

Gegeven onder mijne hand, te ------ dezen ------ dag van 
-------, 185--. 

(Get.) L}L, Registrateur van het Ho£. 
(Get.) J. L., Landdrost. 

17.-Bevisie, of Appel.-In alle zaken van misdaden of overtredingen, die 
volryens de wet in revisie of appel zullen mogen gebragt worden naar ~enige 
hoo

0
gere regtbank, en zulke revisie of appel verzocht en toegestaan wordende, zal 

de Registrateur van het Geregtshof ten kosten der partij die de zaak in revisie 
of appel brengt ( tenzij hiJ zal toegelaten worden "pro deo " te procedecren), 
afschriften der processtukken, gecertificeerd aan den Registrateur van het Hof in 
Appel of revisie toezenden, op gelijke wijze als voorzien is bij de Regulation in 
civiele :~.;aken. Znllende de appellant of applicant in revisie met betrekking tot 
tijd:sbepa~ing, en in andere opzigten ook gehouden zijn aan de Regnlatien, ten 
dien opzigte in ci viele zaken bestaande. 

18.-Eaploict ·van Dagvaanl1:ng.-Alle dagvaardingen in crimineele 7-t'tkeu 
znllen door den bode van het Hof, of zijnen wettigen adjunct, worden geexploic
teerd, op dezelfde wijzo als voorzien is in dat opzigt bij de Regulation in civiele 
zaken. 

19.-Hoe tc hcuulelen waa1· geene Reg~tfatien ziJn.-In eenig geval, waarin het 
blijken zal dat geene l~egulatien bestaan, zal het Hof mogen bevelen, hoedanig 
daarih zal worden gehandeld, mits daarvan van tijd tot tijd aan den G-ouverne
ments Secretaris rapport inzendende. 

20.-Deze bovenstaande Regulation, zoo in Civiele als Crimineele zaken, 
zullen in werking komen en kracht van wet hebben van af den eersten dag van 
November, 1856. 

Bij order, 

Gou vernementskan toor, Bloemfontein, 

J. N. BOSHOF, Staatspresident. 
J. W. SPRUIT, 

Fnngd. Gouvernements Secretaris. 
11 Oct., 1856. 

::MANIER Y.AN PROOElYEJREN IN OIVIELE ZAKEN VOOR 
RONDGAANDB GBREGTSHOVEN. 

Regulation, te worden geobserveerd in Civiele Procedures voor de Rondgaande 
G-eregtshoven van Vereenigde Landdrosten in den Oranjevrijsta,at, vastgesteld 
door den Volksraacl in deszelfs vergadering, gehouden te Bloemfontein, op 
den 20sten dag van ] 1ebruarij, 1858. · 

1.-W anneer iemand begeeren zal als Procureur voor het Rondgaande 
Geregtshof te worden geadmitteerd, zal hij ten minste eene maand voor de 
zitting van het Hof daarvan kennis geven aan den Registratenr der plaats, 
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alwaar hij zijn aanzoek wenscht te doen, en de Registrateur zal met de eerst. 
volgende post eene bekendmaking in de Gouvernements Courant plaatsen, dat zulk 
aanzoek zal worden gedaan. 

2.-Dat wanneer de applicant reeds in Holland als Doctor in de Regten is 
gepromoveerd of aldaar of voor de Hoogere Geregtshoven in de Kolonies van de 
Kaap de Goede Hoop o~ N~~al als ~dvocaat of r:ro?ureur z~l ~ijn geadmitteerd 
geweest, zal hij na schr1ftehJke bew13zen van admiss1e, als h1erm vermeld, over
gelegd te heb ben, geregtigd zijn om zonder examinatie te worden geadmitteerd 
als Procureur te ageren voor de Geregtsboven van dezen Staat. 

3.-W anneer de applicant niet onder de bescbrijving in Artikel 2 vermeld 
behoort, dan zal hij, wanneer hij aanzoek doet, binnen twee maanden voor de 
zitting van bet Rondgaande Geregtsho£ der plaats al waar hij wenscht te worden 
toegelaten, bij gelegenheid van die zitting voora£ eene examinatie moeten afleggen 
voor den Landdrost van bet district alwaar hij zijne applicatie gemaakt he~ft, en 
een of meer der Procureurs door den Landdrost te worden benoemd, wier pligt 
het wezen zal een rapport te doen over zijne bekwaambeid aan het Rondgaande 
Geregtshof, en daarop zal bet Hof geregtigd zijn om den applicant te admitteren 
of niet, zoo als het mogt goedvinden. . 

4.-W anneer er meer dan twee maanden zouden moeten verloopen voor de 
zitting van bet Rondgaande Geregtshof, in eenige der districten van dezen Staat,. 
zal plaats vinden, dan zal de applicant voor admissie, als Procureur, aanzoek 
doen bij den Landdrost te Bloemfontein, die te zamen met den Staatsprocureur 
en een' anderen Procureur door den Landdrost te worden benoemd, als eene 
commissie de getuigschriften van admissie, indien de applicant onder bet tweede 
artikel zijn aanzoek doet, nazien en on:lerzoeken zullen; of wanneer de applicant 
onder Artikel 3 aanzoek doet, zullen zij hem examineeren, en aangaande zijne 
bekwaambeid rapporteren aan den Staatspresident, mits dat in ieder geval er eene 
voorafgaande kennisgeving daarvan in de Gouvernements Courant van niet minder· 
dan veertien dagen zal zijn gepubliceerd, en op bet rapport van de commissie zali 
de Staatspresident het regt hebben zoodanig applicant te admi:teren als
Procureur. 

5.-Elk Procureur zal voor zijne admissie betalen de somma van vijftien (15}.: 
ponden sterling, zoo als bij Ordonnantie No.7, 1856, is bepaald. 

6.-Een geadmitteerd Procureur zal voor elk Geregtsho£ in den Staat mogen 
pleiten voor eenig persoon, door wien bij zal worden geemplooijeerd ; ecbter zullen 
geene kosten volgens tarief aan eenige partij, betzij klager of beklaagde, of 
gezameulijke klagers of beklaagden, worden toegestaan tegen zijne wederpartij 
dan alleenlijk voor eenen Procureur. 

7.-De Registrateur van bet Hooge Geregtsbof zal een register moeten
houden van de namen van alle Procureurs reeds geadmitteerd, en die bierna 
zullen worden geadmitteerd, en om hem daartoe in staat te stellen, zullen alle 
admissien behoorlijk in de Gouvemements Courant moeteh worden geadverteerd 
door den Gouvernements Secretaris, of door den Registrateur van het Ho£ door· 
wien de admissie zal zijn geschiedt, naar het geval mogt zijn. 

8.-De kosten-rekeningen van Procureurs zullen getaxeord moeten worden 
door den Registrateur van het Rondgaande Geregtshof van bet district alwaar de 
zaak zal gediend bebben, docb zal zijne taxatie naar den Landdrost onder revisie 
mogen worden gebragt; in zulk verder beroep zullen echter geene verdere vor
deringen aan eenigen Procureur worden toegest,aan; ook zal geene taxatie van 
zulke kosten-rekeningen of revisie mogen plaats vinden, tenzij eene behoorlijke 
kennisgeving aan de tegenpartij of zijnen Procureur zal zijn gegeven. 

9.-Alle applicatien, arresten, injunctien, of andere interlocutaire orders, .. 
moeten ondersteund worden door een of meer beeedigde verkla.ringen, meldende· 
alle ol?sta.ndigheden en feiten waarop zooda.nige applicatien gegrond zijn. 
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10.-Alle zoodanige applicatien als vermeld, zullen gemaakt worden voor 
bet Rondgaande Geregtshof van vereenigde Landdrosten bij hunne zitting ter 
eeniger plaatse in bet open Hof, of bij eenige der Landdt·osten in Kamers, zittende 
als Lid van het Rondgaande Geregtsbof, mits dat zoodanige interlocntaire orders, 
gegeven door een Lid van gemeld Hof in Kamers, onderworpen zullen zijn om op 
aanzoek van eenige partij van de eerst daaropvolgende zitting van het Rondgaande 
Geregtshof, in bet district alwaar zulks zal gegeven zijn, te worden ter zijde 
gezet of veranderd. 

11.-Alle zoodanige interlocutaire orders en aile kennisgevingen, arresten, of 
inbeslagnemingen of andere daadzaken, daaronder gedaan zijnde, kunnen ver
nietigd en teruggetrokken worden door de partij aan wie dezelve is verleend 
geworden of zijnen Procureur, of andere wettige vertegenwoordiger, door eene 
schriftelijke kennisgeving geadresseerd en afgegeven aan den persoon of de 
personen tegen wien dezelven zal zijn verleend geweest, of die met de uitvoering 
daarvan zal zijn. belast; of anders vernietigd worden door eene contra-order van 
den Landdrost door wien dezelve verleend is geworden, na beide partijen daar
omtrent te hebben gehoord. 

12.-Geen lastbrief waardoor eenig persoon in arrest genomen of onder 
borgtogt geplaatst kan worden, zal verleend worden om zoodanigen persoont~ 
verpligten voor bet Rondgaande Geregtsho£ te verschijnen, ten einde eene civiel (.' 
zaak tegen hem aldaar te verdedigen en aan de uitspraak van gemeld Hof te 
voldoen, tenzij het bedrag van den eisch tegen zoodanigen persoon de som van 
vijf-en-zeventig ponden sterling te boven gaat, buiten renten en alle onkosten 
vooraf gemaakt of daarna te worden gemaakt, ten einde zoodanigen eisch te 
verkrijgen. 

13.-Geen lastbrief tot inbeslagneming van eenige roerende of onroerende 
goederen, of eeiiig. eigendoni, zal verleend worden, ten einde jurisdictie aan het 
Hof te geven tegen den eigenaar daarvan, dan aileen wanneer de eigenaar buiten 
de limieten van dezen Staat woonachtig is, of van meening is zoodanige roerende 
goederen buiten de jurisdictie van het Hof te vervoeren, met meening zijne 
crediteuren te benadeelen, mits dat het bedrag van den eisch de somma in het 
voorgaande of twaalfde artikel voormeld zal beloopen. 

14.-Geen lastbrief als in de twee laatst voorafgaande artikelen vermeld, zal 
verleend worden, tenzij eene beeedigde verklaring van den eischer of zijnen 
Procureur of .Agent, of eenig ander privaat persoon, worde overgelegd, de per
soon die bet verzoek doet, beschrijvende bij zijnen vollen naam, woouplaats en 
capaciteit, het ware bedrag van den eisch, dat de eischer geene securiteit of 
waarborg voor het bedrag van zijnen eisch heeft, of waar bij zulks heeft, dan de 
voile waarde daarvan meldende, en dat de som van vijf-en-zeventig ponden (£75) 
sterling overblijft a1s niet gesecureerd of gewaarborgd, verder zoo veel doenlijk 
zijn zal, den vollen naam en de woonplaats van den persoou tegen wiens persoon 
of goederen of vaste eigendommen zoodanigen lastbrief verzocht wordt, alsmede 
eene beschrijving gevende van de goederen of het eigendom die in beslag moeten 
genomen worden, en in alle gevallen dat zoodanig p,ersoon van meening of alreeds 
bezig is te vertrekken, of zijne roerende goederen weg te zenden buiten de 
limieten van dezen Staat, of eenige andere daad waarop bet Hof voliens de wet 
geregtigd zijn zal het verzochte decreet te verleeheri, en de reden meldende waarop 
de eiscber zoodanige verklaring gegrond heeft. 

15.-Alle zoodanige application als in de voor-J.fgaanile artikelen vermeld, 
zoowel als alle andere regtsplegingen znllen gemaakt, gedaan of uitgenomen 
worden door eenen behoorlijk geadmitteerden Procurenr, die verpligt zal zijn eene 
procuratie of eenen lastbrief door den persoon in wiens naam bij ageeren zal, 
verleend en onderteekend, te produceeren, bij gelegenheid van het maken van 
zoodanige applicatie of nitneming van eenige dagvaarding, of doen van defensie 
in eenige zaak als voormeld, tenzij aan den Landdrost of he.t Ho£ voormeld zal 
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worden aangetoond, dat de partij geen zoodanigen Procureur kan hekomen, of er. 
gegronde redenen hestaan waarom hij er geen wenscht to emploijeren, in welk 
geval hem zal worden toegelaten in persoon to ageren. * 

16.-De lastbrief of procuratie en de bei.icdigde verklaring in de Artikelen 14 
en 15 vermeld, zullen door den Landdrost aan wien dezelvcn zijn ingeleverd, aan 
den Griffier of Registrateur van het Rondgaande Geregtshof van zijn district 
overhandigd worden ter inzage van den verdediger of zijuen Procureur, ten allen 
billijken tijde, zonder kosten, en copij derzelve zal, indien gevraagd, door 
den Registrateur aan den vm·dediger of zijnen Procureur moetcn worden vcrleend 
onder betaling van de kosten volgens tarief. 

17.-Alle lastbrieven tot h,rreston van eenig persoon, of tot inbeslagneming 
,·an zijne roerende goederen, of zijn onroerond eigendom als voormeld, zullen 
onderteekend worden door den Landdrost die dezelve verleent, zoo ook door den 
Procureur van den cischer ; en zal zoo veel doenlijk volgens den vorm, hieronder 
voorschreven, moeten worden uitgemaakt, namelijk :-

Aan den Baljuw van opgemeld district of zijnen wettige11 plaatsyervangcr, 

Gij wordt mits dozen gelast den persoon C. D., van , handelaar, 
(zoo hij binnen de grenspalen van dozen Staat wordt gevonden), in 
aiTest te nemen en hem in secure bewaring to honden, ten einde hem op 
te brengcn en te stollen voor het Rondgaande Geregtshof, dat gehouden 
zal worden to op den dag van ' 18-, 
eerstkomende, dan en daar redenen to geven, waarom hij niet nan A. B., 
van , Iandbouwer, betaald heeft de somma van ponden 
sterling, door hem aan gemelde A. B. wettiglijk verschuldigd voor 
------ (hier volgt de verdere beschrijving van de oorzaak der 
schuld, en welke gcheele boschrijving nati:mrlijk altoos verandert naar 
den aard derzel ve). 

En relateer op den tijd en plaats opgemeld. al hetgeen door u krachtens. 
dozen lastbrief zal zijn verrigt. 

Aid us verleend te op den --- dag van 18-. 

(Get.) G. H., 
Procureur voor den Eischer. 

(Get.) E. F., 
Landdrost van----

en gecommitteerd Lid van bet Ho£. 

N.B.-De vorm van eenen Iastbrie£ tot inbeslagneming van gocderen of 
landerijen verschilt natuurlijk in de hewoordingcn naar den aard van 
den last, ecne nauwkeurige beschrijving gevende, zoo veel zulks doenlijk 
zijn zal, van het vasto eigendom dat in beslag of de goederen die in 
beslag en bewaring genomen moeten worden tot datA. B. zijue actie 
tegon C. D. zal hebben voorgebragt enz.; ook kan wel dezelfde lastbrief 
bevelen het arresteren van den persoon en de inbeslagneming der 
goederen. 

18.-Alle lasthrieven, dagvaardingen en andere stukken, en alle afschriften 
daarvan, met uitzondering van vonnissen, orders en bevelen van het Hof moeten 
worden uitgemaakt en afgeschreven en aan den voet onderteekend · door den 
Pr~cureur die dezelven uitneemt; en na bet origineel te hebbcn nagezieh, zoodat 
er lll den vorm geene onnoodige afwijking heeft plaats gevonden, dat de datu'??-s 
van hot verleenen van zulk stuk zoowel als van de zitting van het Hof correct ZIJn 
inge:nid, en dat de vereischte procuratie worde overgelegd, zal de Landdrost of de 
Reg1strateur van het Hof naar omstandigheden, zoodanig origineel onde~teekenen. 

* Zie Arts. 2 en 3, Ord. No.3, 1877. 
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19.-De Landdrostklerken zullen Registrateurs zijn van de Rondgaande 
Geregtshoven, elk voor het district wa.arin hij in zijne gemelde betrekking zal 
fungeren, en totdat daaromtrent andere voorzieningen zullen zijn gemaakt, zullen
de zij voor zichzelven nit de bij het tarief bepaalde kantoorpenningen mogen 
he:ffen en behouden, te weten :-

In alle Oiviele Zaken. 

Voor registreren van elk? proc~rat~e ...................................... . 
, , , een1g pleidooi ...................................... . 
, , , eenig ander docun1ent ............................. . 
, afRchriften van eenig document, voor elke bladzijde ........... . 
, onclerteekenen van elke cita.tie ...................................... . 
, registreren van com pari tie van eenen gedaagde ................. . 
, onderteekenen van eene subpmna op een of meer getuigen .. 
, uitmaken en inboeken van eenige order of vonnis van het Hof 
, onderteekenen van ee11ig vonnis ter executie .................... . 
, registreren van petitio in appel. .................................... . 
, elk getuige voor hot Hof geexamineerd ........................... . 
, nomen van securiteit de ?·es#tu,enclo ............... ................. . 
, eene commissie tot examineren van getuigen cle bene esse 

hniten den Staat .................................................. . 
, alle zaken voor den ]~anddrost als gecommitteerd Lid van het 

Hof gebragt, de helft der leges volgens tarief geauthori-
seerd.* 

1 0 
1 0 
0 G 
0 6 
1 6 
0 6 
1 0 
1 6 
2 6 
1 6 
1 0 
2 0 

,.., 
6 ' 

20.-Bij bet verlGenen van eenigen lastbrief voor arrest op eenig persoon of 
beslag op zijne goederen, zal de Landdrost de kosten daarop gemaakt op den last
brief endosseren, en de Baljnw zal, indien gevraagd, dadelijk na hot maken van 
zulk arrest of beslag ten koste van den applicant eene copy van den lastbrief ver
leenen; maar wanneer de kosten niet op zoodanigen lastbrief zullen zijn geendos
seerd, dan zal do eischer niet geregtigd zijn om de kosten door hem gema.akt ter 
verkrijging derzelven van den verweerder to eischen, indien hij dadelijk op de 
beteekening van den lastbrief aau den eisch des eischers voldoet. 

21.-W auneer voldoende en redelijke securiteit door den gearresteerde of den 
persoon wiens goederen in beslag zullen zijn genomen, zal aangebodeu worden, 
dat hij voor het Hof op den bepaalden tijd verschijnen zal, en ·aan de uitspraak o£ 
het vonnis van het Hof voldoen, of dat hij de gevorderde som met de kosten aan 
den Baljuw zal betalen, dan zal de Baljnw den gearresteerde of zijne losse goode
rem mogen ontslaan, en de borgacte zal, zoo na mogelijk,. volgens den him·ondcr 
gegeven vorm worden uitgemaakt :- · 

Z1j lwt mits de,-:en bel.~encl : 

Dat wij ondergeteekenden C. D., van---- en E. F., van---
ons interponeren en verbinden aan G. H., Baljuw van het district----, 
in den Oranjevrijstaat, hetzij afzonderlijk of gezamenlijk tot de prompte 
betaling van de somma van------ aan den gemelden Baljuw, ter 
zijner order, of aan zijnen wettigen plaatsvervanger en onder verband als 
naar regteu. 

De yoorwaarden van deze verbindtenis zijn zoodanig, dat in geval de 
bovengemelde C. D. voor het Rondgaande Geregtshof, zitting houdende te 
----- in den Oranjevrijstaat, op den ---- dag van zal 
compare~ren en zich verdedigen op de klagte van A. B., dat (hier volgt de 
opgaaf zoo als in den lastbrief vermeld), en tevens dat hij aan de uit
spraak of het vonnis van het Hof daarop zal voldoen, of zichzel ven in 
executie daarvan aan het gevangenhuis van het Hof overgeyen, dan zal 

* Zie Art 9, Ord. No.3, 1877. 
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deze verbindtenis van nul en geener waarde zijn, doch anderszins in voile 
kracht blijven. 

( Geteekend) 

( " ) 
Verleend en onderteekend in het bijzijn van-----

( Geteekend) 

( " ) 
L.M. 
N.O. 

NB.-Er kunnen natuurlijk ook twee en meer borgen aangenomen worden, 
om zich met en beneyens den gearresteerde te verbinden. 

22.-De Baljuw zal op verzoek van den eischer in de zaak, of zijnen Procn
reur, de borgacte aan hem bij cessie mogen overmaken; zoo ook op last van den 
Landdrost, of het Hof, eonig geld, obligation of andere waarde door hem in beslag 
genomen. 

23.-Het zal aan ieder persoon die gearresteerd zal zijn, of in eenige zaak 
van arrest of injunctie zal zijn gcdagvaard, vrijstaan, vroeger dan den bepaalden 
dag te compn,reren en aan den ]~n,nddrost of het Hof applicatic te doen om het 
arrest of beslag gedissolveerd te hebben, mits hij ten mintse 24 uren voora£ daar
van an,n de tegenpartij of zijnen Procureur kennis geeft. 

24.-Alle dagvaardingen tegen eenig persoon, om in eenige zaak voor bet 
Rondgaan:de Geregtshof te compareren, alsmedc subpoenas op getuigen zullen 
door den R.egistrateur van het Hof en door den Procureur, of den persoon die 
dezelve uitnemen za.l, met zijuen naam en woonplaats, worden onderteekend. 

25.-De vorm van eenige dagvaarding op een' beklaagde za], zoo veel doen
Jijk, volgens het hieronder gegeven voorbeeld, worden uitgemaakt, namelijk : 

In het Rondgaande Geregtshof van Landdrosten te in den Oranje-
vrijstaat. 

Aan den Baljuw van opgemeld district of zijnen wettigen plaatsvervanger, 
Dagvaar C. D., van , landbouwer, dat hij comparere voor het Rond-

gaande Geregtshof van Landdrosten, te worden gehouden te ---
op den dag van 18-, en yolgende dagen, tot dat hij zal 
worden opgeroepen, beginnende te 9 ure in den voormiddag, om redenen 
tc geven waarom hij niet zal worden gecondemneerd aan A. B. te beta
len de som van ponden sterling door hem aan den gemelden 
A. B. verschuldigd op en nit kracht van zeker schuldbewijs, gedateerd 
den dag van---- 18-, door den gemelden C. D. gepas
seerd, ten faveure van G. D., en door laatstgenoemde aan den gemelden 
A. B. gecedeerd, en waarvan de gemelde A. B. nu de wettige houder is, 
benevens de renten daarop verloopen, van den dag van ---
18-, met de kosten (of zoodanige andere gronden van actie als er 
mogen bestaan). · 

Gee£ aan den gemelden C. D. eene copy van deze dagvaarding, alsmede van 
het gemelde schuldbewijs (of eenig ander document, naar het geval zal 
zijn), en informeer hem dat ingeval hij niet in perso0n of door eenen 
Procureur zal compareren, het Hof de klagte tegen hem in zijne afwezig
heid zal onderzoeken, daarop provisioneel vonnis geven, en indien ver
eischt, executie op gemeld vonnis verleenen. 

Dagvaar behoorlijk en relateer uw wedervaren aan het Hof. 

Aldus verleend te den --- dag van 18-." 
(Get.) N. N., 

(Get.) G. H., 
Registrateur van het Rondgaande Geregtahof. 

Procureur voor den eischer, ·wonende te----. 
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26.-Alle dagvaardingcn op handschriften, obligatien of schepenkennissen 
nitgevaardigd, van eenen " liquiden" aard zijnde, zullen moeten worden geex
ploicteerd op den persoon zelve of aan zijne woning, of de plaats alwaar hij het 
laatst gewoond heeft, aan een der huisgenooten, of door het aanplakken van. copy 
der dagvaarding en andere copyen aan de deur van zulk huis, ten minste vijf 
daaen voor den dag van comparitie in de dagvaarding vermeld, wanneer de ge
da~gde woonachtig mogt zijn binnen 20 Engelsche mijlen ( 4 uren te paard) van 
de plaats waar het Hof zitting zal houden, en ten minste tien (10) dageu voor 
den dag van comparitie, wanneer hij op eenen grooteren afstand mogt wonen. 

27.-Alle dagvaardingen voor eenige schuld van eenen "illiquiden" aard 
zijnde, waartegen defensien of contra-vorderingen mogen worden gemaakt, zoo 
als op rekeningen, boekschulden, verbreken van contracten, schadevergoeding van 
welken aard ook en dergelijke geschillen, zullen ten minste dertig dagen voor den 
dag van comparitie moeten worden geexploicteerd op de wijze zoo als in den laatst 
voorafgaanden regel is bepaald ; en de klager of eischer zal een afschrift van de 
dagvaarding, op de wijze als in gemelden, regel vermeld, aan den gedaagden 
moeten doen afleveren, en in alle zaken van dien aard zal de klager aan den ge
daagde de volgende kennisgeving doen, en welke kennisgeving aan de dagvaar
ding zal zijn geannexeerd, of aan den voet of volgende bladzijde geschreven of 
gedrukt, namelijk :- · 

C. D., Neern !t-ennis: 

Dat zoo gij voornemens zijt eenige exceptie of defensie te maken tegen de 
vordering in deze dagvaarding voorkomende, gij gehouden zult zijn zulk 
door eenen Procureur van dit Hof aan mij in geschrifte te doen binhen 
den tijd van tien (10) dagen na het exploicteren van. deze kennis
geving. 

( Geteekend), G. H., 
Procureur van den Eischer. 

28.-W anneer de dagvaarding en kennisgeving, als in het laatst voora£
gaande artikel vermeld, zullen zijn geexploicteerd, zal de gedaagde gehouden 
zijn binnen tien dagen na zulk exploit zoowel al zijne exceptien als defensien op de 
meriten der zaak i11 geschrift aan des eischers Procureur in te leveren, tenzij een 
langer termijn door den Landdrost, als gecommitteerd Lid daartoe, aan hem za] 
worden toegestaan; en hij zal niet toegelaten worden eenige daadzaak te bepleiten 
of te bewijzen, die niet duidelijk in gezegde geschrevene defensie zal zijn 
vermeld. 

29.-Elke dagvaarding zal geiiomen worden als eene declaratie in de zaak, en 
zal dus kortelijk maar duidelijk den eisch en de gronden daarvan vermelden ; en 
op ontvangst van een geschreven defensie zal des eischers Procureur binnen tien 
dagen daarna, indien hij zulks verkiest, of indien zulks door des gedaagdens 
Procureur geeischt zal worden, een geschreven replicatie op des gedaagden~ 
Procureur doen exploicteren, die weder op dezelfde wijze binnen drie dagen zal 
mogen dupliceren. 

30.-De Procureur van den eischer zal met zijne dagvaarding als ook met zijn 
repliek, insgelijks zal ook des verweerders Procureur met zijne schriftelijke 
defensie of exception en zijn dupliek, eene lijst van aile documenten en andere 
schriftelijke bewijzen, die beide partijen bij he~ verhoor der zaak van meening 
zijn over te leggen en te produceren1 op de tegenpartij of zijnen Procureur doen 
exploicteren. 

31.-De Procureur van den eischer zal al de plaats gevonden hebbende schrif
telijke pleidooijen of procedures als voormeld, minstens drie dagen v66r den dag 
bepaald voor het openen van het Hof aan den Registratem· doen afleveren, en 
gelijker wijze zal des verweerders Procureur zijne procuratie overleggen. 
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32.-Ingeval een Procureur niet op .. de plaa~s :woonacht~g zijn zal, waar het 
Hof zal zitten, zal hij aan de tegenpartlJ ee? hms m zoodamge plaats vermeld.e:1, 
alwaar eenige kennisgeving of aanzoek .om mzage van clocumenten, of afievermg 
van e~nig processtuk zal mogen plaats vmden. 

33.-vV anneer de gedaao-de geen geschreven defensien zaJ ingeleverd hebben, 
en de eischer daardoor verhi~derd rnogt worden om zijne bowijzen daartegen in to 
brengen, zal het Hof de zaak mogen verwijzen naar .eene andere plaats, on de 
getuigen daarhenen doen dagen; dvch den gedaagde m al:e ~aa~door gemaakte 
extra kosten condemnoren, on bovendien van hem secunte1t mschen voor de 
hetalinO' der o-eeischte som met de kosten, of anders na het hooren van des oischors 
getuig~n, en b inzien zijner geschrevene bewijzen, provisioneel vonnis tegen den 
gedaagde verleenen, of zoodanigc andere order in de zaak maken, als aan hot Hof 
onder de omstandigheden zal blijken regt en billijk te zijn. 

34.-In allo zaken, waarin de gedaagde niet zal compa.reeren, behoorlijk 
gcdagvaard geworden zijnde, zal het H'of de bewijzen, die de oischer zal voor
brengen, aanhooren en onderzoeken, en daarop vonnis mogen geven, doch 
zoodanig vonnis zal provisioned zijn, en geexecuteerd worden onder cau,tie de 
·restit1tenrlo ; doch wanneer hot aan het. Hof zal blijken, dat de gedaagde van huis 
was toen de dagvaarding oxploictem~d word, en niet in tijd kon terug zijn om te 
kunnen compareren, zal hot Hof eene twoede citatie mogen verleenen, hetzij voor 
eomparitie op eene andere plaats, of op dezelfde plaats bij eene volgende zitting, 
mits dat. het verder aan het Hof zal blijken, dat de bewijzen door den oischer 
geproduceerd, on de zaak zelve van dien aard zijn, dat eene defensio waarschijn
lijk van goed gevolg zijn zal voor den geclaagde, en mits het geene zaak is van 
gewone geldelijk schuld of transaction van dien aard, dat door eene vertraging 
den eischer tot nadeel of merkelijk ongcmak zal verstrekken. 

35.-"'\Vanneer provision eel vonnis tegen eenigen gedaagde zal zijn verlecnd, 
zal hij het regt hebben de zaak op nieuw to openen, door den cischer to doen clag
vaarden, om redenen te geven waarom het gegeven provisioneel vonnis niet zal 
worden ter zijde gozet, en het betaalde met de renten en kosten te restitueren, 
mits de persoon tegen wien zulk provisioneel vonnis zal zijn verleend, zal aan
toonen, da.t hij niet te huis was toen de dagyaarding geexploicteerd werd, en dat 
hij geen tijd had zijne bewijzen en getnigen voor te brengen, of eenige andere 
omsta,ndighoid hem had verhinderd te compareren of zijne zaak to verdedigen, en 
zijn default niet opzettelijk is geweest, rnits dat het Hof de voorgebragte redenen 
gegrond zal bevinclen, en mits altoos dat het proces tot opening van zulk provi
sioneel vonnis zal begonnon on voorgebragt worden bij de eerstvolgende zitting 
van het Hof op de pla~ts waar de zaak diende. 

36.-De Notulen van alle civiele processen zullen door den Registrateur van 
het Hof worden gehouden, volgens voorbeeld door ZHJ£d. den Staatspresidont te 
worden gegeven; de getuigenissen ingewonnen, naauwkeuriglijk opgeschreven, 
en alle documenten en geschriften als bewijzen geproclnceerd, genotnleerd en 
gomerkt, en ingeval van appel, afschriften daarvan behoorlijk gecertificeerd aan 
hot Hof van Appel toegezonden. 

37.-De origineele stukken van elk proces zullen in het Landdrostkantoor van 
het district, waar de zaak diende, behoorlijk ingebonden en genommerd bewaard 
hlijven, met uitzondering in zakcn waar er appel of revisie zal worden aauge
teeke~d, wanneer de ltegistrate~r overeenkomstig Artikel 55 handelen zal, rnits 
dat mets hierin vervat den Itegistrateur zal beletten om de origineele schriftelijke 
hewijzen in eenige zaak, waar geen appel is aangeteekend geworden, aan de partij 
door wien dezelve ingeleverd werd, terug te geven, maar in zulk geval zal hij 
eene copij van dezelven rnaken, op kosten van den applicant, certificeeren en bij 
de stukken houden. * 

*Zit' Art. 10, Ord. No. 3, 1877. 
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38.-Bij afwezigheid van een of meer getuigen zal het Hof, op verzoek van de 
partij die zoodanige getuigen wenscht te produceeren, met het verhoor van de 
zaak voortgaan, voor zoo verre als partijen in gereedheid zijn, en dan het verder 
verhoor uitstellen, of naar eeue andere plaats verwijzen, mits dat aan het Hof 
blijkt, dat zoodanige getuige behoorlijk is gedagvaard geworden, of dat de 
dagvaarding in tijds is uitgenomen en geexploicteerd; maar dat zoodanige getuige 
niet gevonden of niet te huis was, en dat hij volstrekt noodig is tot staving van 
eenige voornarne daadzaak tot de zaak in kwestie betrekking hebbende, anders zal 
het Ho£ met het onderzoek der zaak voortgaan en uitspraak doen; maar zulk 
eene uitspraak zal, indien het Ho£ zulks goedvinden rnogt, provisioneel zijn, even 
als in geval van afwezigheid van den gedaagde is voorzien. 

39.-Elke partij kan naar goedvinden getnigen doen dagvaarden, en zal tot 
clien einde de dagvaarding uitnemen van den Registratsnr van het Ho£ waar de 
zaak dienen zal, elke dagvaarding voor niet meer dan vier personen, die door den 
Registrateur zal worden onderteekend en geendosseerd met de naamteekening en 
\VOonplaats van den Procureur van de partij die de subprona zal uitnernen. Het 
exploict zal geschieclen door den Baljuw van het district waaronder zulk een 
getuige sorteert, en in genoegzamen tijd voor zulk een getuige om te kunnen 
verschijnen, waa,rover het Hof zal oordeelen, in geval van noncomparitie. Het 
exploict zal geschieden door afievering van eene copij subprona, ter zelfder tijd 
het origineel vertoonende en den inhoud explicerende, en elk persoon, die aldus 
als getuige zal zijn gedagvaard ge-worden, eenen redelijken tijd voor dat de zaak 
il.ienen zal, en zijne billijke reiskosten aan hem betaald of aangeboden zijnde, en 
geene wettige verhindering of verschooning kunnende aantoonen, wanneer hij 
niet bij afroeping van zijnen naam voor het Hof zal verschijnen, zal schuldig zijn 
aan verachting van het gezag van het Hof, en mogen worden beboet of in gevan
genis geplaatst ; en bovendien onderworpen zijn aan zoodanige schadevergoeding 
als de partij, die door zijne weigering of nalatigheid eenig nadeelmogt geleden, 
zal hebben te vorderen.* · 

'40.--De vorm van eene subpa:·na op eenig getuige zaJ zoo na mogelijk zijn als 
vo1gt :-

In het Rondgaande Geregtshof van Landdrosten te ------in den 
Oranjevrijstaat. 

Aan den Baljuw van het gemelde distri9t of zijn wettigen plaatsvervanger. 

Dagvaar J. K., L. M., N. 0. en P. Q., dat zij en een ieder hunner, metter
zijdestelling van aile uitvlugten of bezigheden, in persoon compareeren 
voor het Rondgaande Geregtshof van Landdrosten, te worden gehouden 
te ----, op den----- dag van -----, 18-- eerst
komende, om 9 ure in den voormiddag, en daar zullen tegenwoordig 
blijven gedurende de zitting van het Hof, of tot dat zij wettiglijk znllen 
worden ontslagen, om dan en daar getuigenis der waarheid a£ te geven · 
in zekere zaak voor dit Hof dienende, tusschen A.B., als eischer, en C.D.~ 

· als verweerder, tot betaling van zekere som gelds wegens verkochte 
goederen, blijkens rekening (of wat anders de zaak; in kwestie is, korte
lijk te vermelden), wordende hunne getuigenis vermscht ten faveure van 
eischer (of verweerder, naar het geval zijn mogt). 

Hierin nalatig zijnde, zullen zij of een of nuder hunner onderworpen zijn aan 
eene boete van.een honderd ponden sterling. 

Aldus verleend te----, op den---dag van---, 18--. 

( Geteekend), N.N., 
Registrateur van het Rondgaande Geregtshof. 

(Get.) G. H., 
Procureur voor den eischer (of verweerder). 

«< Zie Art. 6, Ord. No.8, 1877. 
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41.-Bij den aanvang met de civiele zaken zal de Registratcur van het Hof 
eene rol aan den V oorzitter overhandigen van alle civiele zaken, genommerd 
volO'ens de datums wanneer de daO'vaardingen zijn uitgenomen, en meldende de 
na~en en toenamen van eischers en °fel,'weerders, als ook kortelijk den gemaakten 
eisch. · 

42.-W anneer na a:froeping van partijen de eischer of klager, of zijn Procu. 
reur, niet verschijnt, zal de verweerder van die instantie geabsolveerd worden met 
de kosten, tenzij het Hof redenen zal zien eenige andere order daarin te maken. 

43.-In alle civiele processen, voor bet Rondgaande Geregtshof dienende, :r;al 
des. eischers Procureur vooraf kortelijk de zaak open en, door vermelding van de 
daadzaken, die hij voornemens is te bewijzen, doch zonder eenige aanmerkingen 
daarop te maken, en daarop tot de bewijzen van zijnen eisch, zoowel schriftelijke 
als mondelinge, overgaan ; daarna op gelijke wijze zal de Procureur van den ver· 
weerder tot het bewijs vau zijne defensie, en, indien er zulks gemaakt wordt, van 
zijnen eisch in reconventie overgaan ; en daarna in geval de verwcerder eisch in 
reconventie gemaakt heeft, zal de eischer zijne bewijzen tegen den eisch in 
reconvennie overleggen. 

44.-Na bet sluiten der getuigenissen en bewijzen aan beide zijden, zal des 
eischers Procnreur zijne aanmerking op de zaak in bet algemeeli voordragen, en 
na hem op gelijke wijze des verweerders Procureur; en daarna zal eischers 
Procureur repliceren en verweerders Procureur dupliceren. Op alle argumenten 
of verzoeken ( motien) voor bet Hof, zal de Procureur van den applicant eerst . 
worden gehoord, en het regt hebben van repliek. 

45.-vVanneer eenig getuige door den Procureur van de partij die hem pro
duceert, zal zijn ondervraagd geworden, zal de Procureur van de tegenpartij hem 
mogen ondervragen, en de partij die den getuige produceert, zal het regt nict 
hebbeii hem op nieuw te ondervragen, tenzij eenig nieuw feit in de contra onder
vraging zal voorgekomen zijn, anders zal verlof van bet Hof tot zoodanige verdere 
examinatie eerst moeten bekomen worden. 

46.-Yv anneer bet getuigenis van eenig persoon in gevaar mogt zijn, om ver
Ioren te gaan, v66r dat de zaak voor bet Hof kan 'dienen, zal bet aan de partij, die 
begeerig is zulke getuigenis te verzekeren, vrijstaan, om bij bet Hof of bet 
gecommitteerd Lid aanzoek te doen, -en bet Hof of bet gecommitteerd Lid de 
redenen voor zulk aanzoek gegrond bevindende, zal zoodanigen getuige voor zich 
of voor eenen Commissaris daartoe geauthoriseerd, doen examineeren, mits de 
tegenpartij of zijn Procureur daarvan tijdige en behoorlijke kennis gegeven 
worde, om bij zoodanige examinatie tegenwoordig te kunnen zijn, en contra· 
vragen te doen. En bet Hof of gecommitteerd Lid zal in zulke gevallen zoo
~anige order geven als de zaak naar regt zal vereischen. 

47.~Bij de zitting van het Rondgaand Geregtshof in ieder district, 
zoowel in civiele als crimineele zaken, zal elken Landdrost, alsmede de Staats
procureur, moeten gekleed zijn in zwarte onderkleederen met een zwarte zijden 
toga en witte gespleten bef; zullende bet nogtans aan de Advocaten en Procureurs 
vrijstaan om des verkiezende ook eene zwarte toga met witte gespleten bef te 
mogen dragen van eene stof welke zij zullen goed vinden. 

48.-Na het uitspreken van bet vonnis door bet Hof zal de partij, ten wiens 
voordeele zulk vonnis zal zijn gegeven, aanstonds ex:ecutie daarop mogen uit
nemen voor bet bedrag van bet vonnis met de kosten, wanneer die zullen zijn 
toegekend geworden, doch zullen die eerst behoorlijk moeten zijn getaxeerd ;· 
tenzij, bij vonnis van bet Hof, eenig vast- of landgoed executabel zal zijn ver
klaard, zal de executie eerst tegen de roerende goederen van den persoon tegen 
wien bet vomiis zal bestaan, worden uitgeoefend, en wanneer die te kort komen, 
<>f er geene gevonden zullen worden, zal op aanzoek daartoe door den persoon ten 
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wiens voordeele het vonnis werd .verleend, of van zijnen· Procureur, eene order door· 
't Hof of den Landdrost als gecommitteerd Lid gegeven worden, tot in beslagneming 
vaneenig onroerend of landgoed, welk vast eigendom alsdan door den Baljuw; ten 
overstaan van den Landdrost zal mogen worden verkocht, doch vooraf eene 
kennisgeving aan aile crediteuren van den schuldenaar en de verbandhouders op 
zulk vast eigendom in de Gouvernements Courant· gegeven worden, om op eenen 
dag, door den Landdrost bepaald, te zijnen kantore te vergaderen, en daar te 
beslissen of zulk goed zal worden verkocht, en de voorwaarden van zoodanigen 
verkooping te bepalen; mits zulke advertentie ten minste veertien dagen voor den 
dag der bijeenkomst gepubliceerd zal zijn, en eene zoodanige verkooping ook ten 
minste zes weken vooraf op gelijke wijze zal zijn geadverteerd. 

49.-Losse of roerende goederen in beslag genomen als in het laatst voor
gaande artikel gemeld, mogen door den Baljuw publiek worden verkocht, mits 
zulke verkooping ten minste veertien dagen vooraf in de Gouvernernents Courant 
adverterende, en op het bord of aan de deur van de Raadzaal aanpla,kkende. Na 
aftrek van zijne kosten zal hij het bedrag door hem op het vonnis verhaald, aan 
den eischer uitbetalen, en zoo er eenig surplus zijn mogt dit aan den persoou 
tegen wien hij het vonnis zal hebben geexecuteerd, terug geven. 

50.-De Baljuw zal van eenig beslag op vaste eigendommen dadelijk aan den: 
Registrateur vail Acten en deri Landdrost van het district, waarin zulk eigendom 
gelegen is, in geschrift kennis geven, zoo ook wanneer zulk beslag weder zal zijn 
opgeheven. 

51.-Aile objectien tegen de verkooping van eenig in beslag genomen onroe
roend goed, zuilen na verhoor van aile belanghebbende partijen, door den Land
drost, als gecommitteerd Lid van het Hof, door hetwelk het vonnis zal zijn 
uitgesproken, worden verhoord, en hij zal daarin beslissen, of, zulks goed vindende,. 
de verkooping mogen staken e.n de gemaakte objection naar de beslissing van het 
Rondgaande Geregtshof mogen verwijzen. 

52.-Dadelijk na de verkooping van eenig vastgoed, in geval er meer aan
spraken op zijn mogten; dan van den persoon ten wiens behoeve de executie 
verkooping zal hebben plaats gevonden, zal de Landdro~t eene distributie reke.ning 
van het gerealiseerde koopsbedrag opmaken, aan elken crediteur volgens wettige 
preferentie zijn aandeel daarin toekomende toewijzen, en zal in de Gonvernernents 
Co1trant adverteeren, dat zoodanige rekening voor den tijd van een-en-twintig 
dagen ten zijnen kantore ter inspectie van belanghebbenden zal gereed liggen; 
na verloop van welken tijd, ingeval er geene gegronde objectien zullen worden 
voorgebragt, die rekening als bekrachtigd zal worden beschouwd, en de uitbe
taling daarmede overeenkomstig gemaakt ; tenzij later, en voor dat eene uitbe
taling zal zijn geschiedt, op goede gronden aan den Landdrost voorgebragt, eene 
verdere opening voor objectien tegen de gemelde rekening door hem zal worden 
toegestaan. In geval van objectien zal de Landdrost na verhoor van partijen 
beslissen, doch van zijne uitspraak zal verder zijn een appel naar het cerstvolgende 
Rondgaande Geregtshof van Landdrosten. 

53.-De onkosten die tot eene verkooping (zoo als in het laatst voorafgaande 
a.rtikel l)Cpaald is), zullen worden gemaakt, zullen in de eerste instantie gedragen 
worden door de partij ten wiens behoeve zulke verkooping geschiedt; maar zullen 
nit de eerste opbrengst der kooppenningen aan hem worden terug betaald. 

54.-W anneer de persoon tegen wien eenig vonnis zal zijn gegeven, wenscht 
te appelleren, * zal hij bij het Hof of den Landdrost als gceommitteerd Lid aanwek 
mogen doen, en het Hof of het gecommitteerd Lid zal, na verhoor van beide 
partijen of hunne Procureurs, mogen bevelen, dat de executie van het vonnis zal 

:t Zie Art. 81 Ord. No. 3, 1877. 
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worden gestaakt, tot dat de zaak in appel zal zijn g~decideord, en de~ appellant 
mogon opleggen securiteit te stollen voor de voldo_enmg van hot ~onms,. \Yanneor 
het noodiO' o·eacht zal worden dat zulks zal gesclneden, of het Hof of hot gecom
mitteerd Lil zal mogen bevelen, d~1t niettegenstaande het appel de execntie vau 
het vounis zal dooro·aan, en hetgeen daarop verhaald mogt worden, aan den 
eischer of houder va~ hot vonnis uitbetaald onder socuriteit, ten oinde restitutie 
te doen van al hetgeen onder zulk vonnis zal zijn verhaald geworden, ingeval de 
zaak in appel anders zal worden uitgewezen, en al zulke borgacten zulle~ vo9r 
den Landdrost, als gecommitteerd J..Jid van het Hof, worden gepasseerd, dw ook 
oordeelen zal of de aangebodone securitoit voldoencle is of niet. 

55.-\Vanneer eenigo zaak in appel of revisio van het Rondgaande Geregts
hof naar den Uitvoerenclen Raad zal worden verzocht en aangeteekend, zal de 
Registrateur een afschrift van al de stukken van het proces door hem gecertificoord 
in zijn kantoor houden, en de originoele stukken aan den Gouvernements 
Secretaris moeten in;r,cnclen, ten minste acht dagen v<)or dat do zaak in appel zal 
dienon, met een certificaat aan de aan elkander gehechto en verzegelcle origineele 
Rtukken geannexeerd, en zoo na mogelijk naar bet volgend voorbceld geschrevon 
ziju, namelijk :- · 

Ik, N.N., Registrateur van .het Rondgaande Geregtshof, gehouden te worden 
to , op den dag van 18· -----, certificeer hiermede, dat 
de hieraan geannexeerde zijn de origineele stukken in het proces tusschen 
A. B., eischer, en C. D., verweerder, en bevatten naau,vkeurige aan
teekeningen van aile getuigenissen of andere bewijzen voor het Ho£ 
gebragt, en van aile objection door beide partijen gemaakt, en de hcslis
singen van het . Hof daarop, en vvTelk gediend heeft voor hot Hof 
opgemeld, en beslist werd op den dag van , 18--. 

(Geteekend), N. N., 
Registratcur van hot Rondgaandc Geregtshof. 

Bloemfontein, den -----, 18--. 

56.-Appellcn en reYisien van beslissingen dcr Rondgaandc Gcregtshovcn 
moeten bij petitie w.orden verwcht aan hot Hof of aan (,len Landchost, als gecom
mittecrd Lid, binnen tien dagen na zoodanige beslissing en geproduceerd worden bij 
de eorstvolgende zitting van hot Hof van Appel. Doch wanneer dat Hof zal 
zitting houclen binnen twintig dagen 11a het verleenen van appel, zal de zaak bij 
de naast daaropvolgencle ~itting kunnen voorgcbl·agt worden, tenzij bij consent 
van de tegenpartij zulks vroeger zal geschieden. 

57.--Rcvision tegen ecuigen uitspraak van het Hof in civiele zakcn mocten 
geschieden bij dagvaarding, duidelijk vermeldencle de redenen waarop zoodanige 
revisie gegroncl is, namelijk, dat het Hof eenige getuigenis hoeft geadmitteerd, 
die volgons cte wet niet aannemelijk is, of dat het Hof cenige gegrondo exceptio 
heeft van de hand gewezen of ongegronde heeft aangenomeu, of wegens eenige 
informaliteit in de procedures of andere dergelijko oorzaken. In appellen hehoeft 
geone dagvaarding uit,~·enomen te worden, doch zal eene behoorlijke kennis
geving aan de tegenpartij of zijncn Procureur in geschrifte worden ;gegcven, en 
zulke kennisgeving en de petitio yoor appel, zal geenc andere redenen behooven tc 
vermelden dan dat de uitspraa~ van het Hof, waartogen ge{tppelleerd wordt, 
tegenstrijdig is met de wet en de getuigenissen. De dagvaardingen in revision 
en kennisgevingen in appe1 moeten worden geexploicteerd minstens vijftien dagen 
vo6r de zitting van hot Hof van Appel, vermeldende deh tijd wanneer zoodanige 
zaak in appel zal dienen. 

58.-Eene dagvaarding in revisie zal moeten uitgenomen bij en onderteokencl 
worden door den Secretaris van het Hof van Appel, geendosseerd door den 
applicant of zijnen Procureur, geexploicteerd door den Baljuw of zijncn plaats
vervanger van hot district waar ,de respondent woo,nachtig is, en zoo veel doen-

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



VOOR RONDGAANDE GEREGTSHOVEN. 95 

lijk worden , uitgemaakt overeenkomstig den vorm van eene dagvaarding in 
illiqt~ide zaken voorgeschreven bij Artikel 25 van deze lwgulatien. Kennis
gevingen in appel moeten door den appellant of zijnen Procm·eur worden onder
teekend, en op dezelfde wijze worden geexploicteerd als dagvaardingen in 
revision, zulle.ncle eene copij van zoodanige dagvaarding of kennisgeving aan de 

f tegenpartij of zijnen Procureur worden afgegeven, zoo ook aan den Registrateur 
r van het Hof waarvan geappelleerd wordt, ten cinde hem in staat te stellen 

afschriften der processtukken te maken en do origincelen in tijds aan het Hof van 
Appel in te zenden, zoo als bepaald is bij Artikel 55 van deze Regulation.~ 

59.-Er zullen geene nieuwe bewijzen of nieuwe feiten gepasseerd worden 
bij het verhoor en bepleiten van zaken die in appcl naar (len Uitvoerenden Ra..'td 
tegen de uitspraak van het Rondgaande Hof mogen komen. 

60.-Bij het verhoor van zaken in appel zal de Procureur van den appellant 
of applicant eerst kortelijk den aard der zaak aan het Hof voordragen; daarop 
zal hij de Notulen en stukken voorlezen en de gronden van appel of revisie 
opgeven en bepleiten ; d~arna zal de Procureur van den geappelleerde of respon
dent de gronden opgeven en bepleiten tot staving van het vonnis van het Hof, 
hetwelk in appel of revisie gebragt wordt. 

61.-In appelzaken van de uitspraken der Geregtshoven van Landdrost en 
TJanddrost en Heemraden zal op dezel£de wijze gehandeld worden, beide voor het 
Rondgaande Hof en vooi· den Uitvoerenden 11,aad, als voorgeschreven is in· 
Artikels 54 tot en met 60, maar het zal toegelatea worden om nieuwe feiten te 
passeren en verdeTe bewijzen over te leggen. 

62.-Alle zaken in appel of revisie, geconfirmeerd of veranderd, ,.;ullen ter 
verdere uitvoering aan het J{ondgaande Geregtshof of het gecommitteerd IJid va11 
hetzelve, of den !Janddrost van het district, worden teruggezonden, znlke 
bekrachtiging of verandering, benevens eenige verder order van het Hooge Hof, 
door den Sccretaris of den Registrateur daarvan behoorlijk gecertificeerd 
zijnde. 

63.-Alle documenten in cenig proces als be·wijs ingegeven, die niet in het 
Hollandsch geschreven zijn, z.nllen met eene vertaling vergezeld moeten zijn, 
door een gezworen en hehoorlijk geadmitteerd translateur gecertificeerd, \Yanneer 
er zulk eenen translateur te bekomen zal zijn. 

64.-W anneer bij afwezigheid uit het land van cenige schuldenaar aan hct 
Gouvernement of de publieke schatkist van den Staat, voor recognitie-gelden op 
plaatsen of andere gewone schulden, het noodig zijn zal den afwezigen debiteur 
bij edicte te citeren, zal de Staatsprocureur of cenig ander door hem daartoe 
geauthoriseerd persoon, namens het Gouvernement voorm.eld, ageren, en in elk 
zoodanig ge1·al zal eene enkelde edictale citat:ie op de gowone wijze geaffixeerd en 
gepubliceerd yoldoende 7-:ijn.,:<: 

65.-In a1le zaken waartoe dagvaardingen bij ed:icte noodig zijn, zrtl appli
catie moeten worden gemaakt bij den Lauddrost van het district alwartr do 
verschijning vereischt \Yordt, en de IJanddrost zal don tijd vall comparitie bepalen 
naar den afstand dat de gedaagde bekend mogt ziju of vermoed zal-worden zich to 
bevinden, doch in geen geval minder dan twce maanden. 

66.-In elk geval waar meer dan eenc ed.ictale citatie mogt worden voreischt, 
zal de dag van verschijning mogen worden bepaald, niettegenstaande het Hof 
niet in sessie is,- en de Landdrost zal alsd.an geregtigd zijn in z-ijne betrekking als 
gecommitteerd Lid van het Hof default te verleenen met tweede, derde of vierde 
·Citatie, .naar het gcyal zijn mogt. 

* Zie Arts. G en 7, Ord. No. 3, 1877. 
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67.-Wanneer de gedaagde of zijn .Agent bij de eerste, tweede of derde 
citatie verschijnt zal de Landdrost daarvan aanteekening maken, en de zaak naar 
het Geregtsho'f r~fereeren, zonder dat eenige verdere kennisgeving of dagv~arding 
zal behoeven uitgevaar(ligd te worden, en in geval de gedaa~de alsdan met ver
schijnt, zal het Hof tot het onderzoek mogen overgaan en mtspraak doen, even 
als of al de edictale dagvaardingen, bij. de wet vereischt, geregeld waren uitge. 
nomen, gea.ffixeerd en gepubliceerd geworden. 

68.-Deze ReO'ulatien zullen in werking komen en kracht van wet hebben 
van a£ den eersten Maart, 1858, en aile andere Regulatien, v66r dien tijd gevolgd 
door eenig Rondgaand Geregtshof, worden hierdoor herroepen en vernietigd ; en 
alsmede de resolntie van den HEd. Volksraad van dato 8 September, 1854, 
betrekkelijk appel zaken. 

J. N. BOSHOF, Stac'1tspresident. 

Bij order, J. W. SPRUIJ'l\ 
Gou vernements Secretaris. 

I 
REGULATIEN VOOR LANDOOMMISSIEN IN APPEL. 

I 

Regulatie voor de Rondgaande Geregtshoven van V ereenigde Landdrosten, en 
voor den Uitvoerenden Raad in zaken van Appel van de Uitspraken der 
verschillende Landcommissien van den Oranjevrijstaat, vastgesteld door den 
HEel. V olksraad in zijne zitting van 26 Februarij, 186:4. 

1.-Aangezien het raadza~m wordt geoordeeld, om de wettcn en bepalingen 
aangaande de behandeling van zaken, welke in appel worden gebragt van de 
uitspraken van de verschillende I.andcommissien van den Oranjevrijstaat gedeel
telijk te veranderen, zoo worden hiermede zoo veel van Ordonnantie van 6 :Mei, 
1859, over de pligten der Landcommissien, alsmede van Ordonnantie No. 1 van 
1861, en der Regulatien door den Uitvoerenden Raad, del. 16 October, 1855, en 
aile andere bepalingen omtrent het behandelen van Landcommissiezaken in Appel, 
als in strijd mogten zijn met deze Regulatien herroepen en vernietigd. 

2.-En zij het vastgesteld, dat eenig persoon begeerende om in Appel te 
komen van de uitspraak of inspectie van eenige Landcommissien, moet daarvan 
schriftelijk kennis geven binnen den tijd van veertien dagen van den dag del" 
uitspraak of inspectie, bij den Voorzitter van zoodanige I.Jandcommissie of bij 
diens woning, en zal gehouden zijn, om zoodanig appel bij de eerstvolgende 
zitting van het Rondgaande Gercgtshof van Vereenigde I.~anddrosten voor het 
district alwaar de grond in dispuut gelegen is, ter verhoor te brcngen, mits er· 
minstens drie maanden tijd zal wezen tusschen den dag der ac'1nteekening van 
zoodanig appcl en dien ter zitting van het Hof. Niets in dit Artikel vervat 7-al 
echter partijen beletten om bij schri£telijke overeenkomst afstancl te doen van dat 
uitstel, mits zoodanige overeenkomst minstens 14 dagen voor de zitting van zoo
danig Hof aan den Registrateur zal zijn ingediend. Ook zal de appellant of 
zijnen Procureur of .Agent verpligt wezen om, binnen acht dagen na het aan
teekenen van zoodanig appel, daarvan schriftelijk kennis te geven aan den geap
pelleerde of zijnen Procureur of .Agent. 

3.-Dat de V oorzitter van iedere Landcommissie verpligt zal wezen, binnen 
14 dagen na hot aanteekenen bij hem van appel tegen eenige uitspraak of inspectie 
der Commissie onder zijn V oorzitterschap, in de Gouvernements Courant eene 
kennisgeving te doen publiceeren, meldende den vollen naam van den appellant 
zoowel als van den geappelleerde, en verder eene beschrijving bevattende van den 
grond in dispuut, deszelfs lig~ing, den datum van inspectie en uitspraak waar
t.egen geappelleerd is ; afschrift van welke kennisgeving hij verpligt, zal zijn te· 
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zamen met de stukkcn in de zaak of. respectieve zaken zoo spoedig zulks doenlijk 
is aan den Gouvernements Secretaris in to zenden, die dezelven dadelijk zal over
handigen aan den Registratcur der Hoogere Hoven, alwaar de partijen inzagen 
en copijen van dezolven kunnen ~rijgen, bij betaling van de gewone leges volgens 
tarief. ' 

4.-Protesten tegen de uitreiking van grondbrieven bij den Gouvernements 
Secretaris ingediend, volgm1s bep;:tlingen yervat in de Landcommissie-Instructien, 
zullen door dien ambtenaar behandeld worden als daarin bepaald, met bijvoeging 
dat zoodanige protesten te zamen met de stukkeu in verband met zoodanige zaak 
of zaken dadelijk zullen overhandigQ. worden aan den R.egist.rateur der Hoogere 
Hoven, die verpligt zal zijn zoodanige zaken met derzelver stukken en docnmen
tcn in volgorde tc registreren en te rangscbikken, ten einde zij gemakkelijk 
kunnen nagezien en gelezen ¥vorden. 

5.-De Registrateur van de HoQgere Hoven zal verpligt wezen om eene lijst 
van al de Landcommissiezaken, die in appel of onder protest zijn, in de Gouver
nements Courant te publiceeren minstens zes weken v66r de zitting van bet Rond
gaand Hof in elk district, welke lijst eene duidelijke beschrijving zal beyatten 
der verRchillende zaken, de voile namen der partijen, de ligging van den grond, in 
·welk veldkornetschap en district, den datum der uitspraak of inspectie, alsook den 
tijd en de plaats va.n verhoor, welke lijst voor clrie achtercenvolgende ¥Yeken ~al 
gepubliceerd worden. 

6.-Bij het yerhoor der zaken in het Rondgaande Hof zullen dezelve opge
roepen worden volgens hunne volgorde in de door den Registrateur gepubliceerde 
lijst, tenzij met toestemming van de partijen of lmnne Procureurs, en door het 
Hof toegestaan, of op bevel van het Hof zoncler zoodanige toestemming van 
part.ijen van die volgorde worde _afgeweken. 

7.-Wanneer hot Rondgaande Ho£ finaal uitspraak zal hebhen gedaan in eene 
:;r.aak en eon der partijen verlangend is om daarvan in appel te gaan naar den 
Uitvoerenden Raad als Hof van Appel in Hoogste R.esorte, dan za.l zoodanige 
partij vorpligt zijn, om birinen den tijd, zooals in Artikel 2 vermeld, aan den 
RegiRtrateur en aan den geappelleerde of zijnen Procureur of Agent daarvau 
schrift.elijk kennis te geven. 

8.---De Hegistrateur zal met zoodanige zaken en hunne behandeling dezelfde 
regels in acht 1wmon zooals vervat 'i.n Artikels 4 en 5. 

\ 

9.-Bij de behandeling der zakep, zoowel voor hot Rondgaancle Hof als voor 
den Uitvoerenden Raacl als Hof v~n Appel in Hoogste R.esortc, zullen dezelfde 
regels en gebruikon, tot nog too i:rVsoortgelijke zaken gebezigd, in acht genomen 
wol'dcn; met dien verstande nogtlians, clat voor de R.ondgaande Hoven nieuw 
mondelingsche getuigenis zal mogen toegelaten 'iYorden, maar geene heeedigde 
vcrklaringen, terwijl de Uitvoerende Raad uitspra.'1k zal moeten doen zonder 
eenig bijkomendc getuigenis te admitteren, welke niet bij de Lagere Hoven 
aangeboden is. 

10.-De uitspraken van Speciale Lanclcommissien znllen ·wei aan appel onder
hevig zijn, als in Artikel 2 vermeld, maar daar zoodanige rapporten niet behoeven 
gepubliceerd te worden, zullen zij niet aan protesten blootstaan. 

Doze Rcgulatic zal in working komen en kracht van wet verkrijgeu op 26 
1\.faart, 1864. 

De Staatspresident van den Oranjevrijstaat, 

Bij order, 

Gouverncmentskantoor, Bloe;mfontein, 
16 ~laart, 1864. 

H 

J. H. BRAND. 
J. C. NIELEN MARAIS, 

Gouvernements Secretaris. 
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VERDERE REGUJ.1A.TIE TOT REGELING VAN DE RECHTSPLEGING

IN DEN ORANJEVRIJS':rAArr. 

1.-Bij eeniO' vonnis van een Rondgaand Gcregtshof za], indien hot vonnis 
van het Hof ee~parig was, de Voorzitter van zoodanig Ho£ verpligt zijn de 
redenen van zulk uitspraak mondeling op te sommen, en daarna dezclve in 
O'eschrift door den V oorzitter onderteekend aan den Rcgistrateur van het Hof te 
~verhandigen tcr bewaring bij de stukken van de zaak; en indien gemeld vonnis 
niet eenpariO' was, zal elk lid van het Hof verpligt wczen om de gronden van zijn 
uitspraak m~ndeling op te geven, en daarna dezelvc afzonderlijk in geschrift te 
stellen en te onderteekenen, en dezelve aan den Registrateur van het Hof te 
overbandigen om als bewijsstuk in de zaak te 'vorden gebruikt in Hoogcr 
beroep. 

Ingeval het vonnis eenparig mogt zijn, zal elk lid het regt hob ben de motieven 
van zijne uitspraak afzonderlijk op te sommen, in geschrift te stellen, to onder
teekenen, en aan den Registrateur van het Hof ter bewaring to overhancligen. 

2.-In appellen naar het Rondgaand Geregtsho£ tegen eenige uitspraak eener 
Landcommissie, zal, behalve de kennisgeving vereischt door Artikel 2, der 
" Regulatie voor de Rondgaancle Geregtshoven van Vereenigde Landdrosten, en 
voor den Uitvoerenden Raad in zaken van appel van de uitspraken der verschil
lende Landcommissien van den Oranjevrijstaa.t, vastgesteld door den HoogEdelen 
V olksraad in zijne zitting van 26 Fe bruarij, 1864," ook eene dagvaarding gediend 
worden, overeenkomstig Artikels 27, 28, 29, 30, 31 en 32 der Rcgnlat.ien in 
Civiele Zaken, Hoogcro Hoven, duidelijk vermeldende de recleneri waarop zoo
danig appel gegrond is, en bij duidelijke conclusie van eisch aantooncnde wat bij 
het appel verlangt wordt; wordende dit beschouwd als bijvoegsel tot de reeds 
bestaande regulation voor Landcommissien in zaken van appel naar de Hoogere 
Hoven. 

3.-Revision tcgen ecnig vonnis van cen Rondgaand Geregtshof in eenige 
Lahdcommissiezaak moeten ook bij dagvaarding geschieden op gelijko wijze a]s 
door Artikels 57 en 58 der Reguhttien voor de Rondgaande Geregtshoven in 
civiele zaken is voorgeschreven. 

4.-Wanneer om securiteit voor de kosten wordt gevraagd, of eenig ander 
voorloopig verzoek bij het Hoogste Hof van Appel wordt ingesteld, zal de 
partij door wien gemeld verzock wordt ingesteld, gehouden zijn om aan de tegen
partij minstens 10 dagen voor de zitting va11 gemeld Hof, daarvan kennis te 
geven, mits dat zoodanige kennisgeving niet noodig zal zijn in geval do partij 
tegen wicn het verzoek wordt ingesteld, binnen gemelde 10 dagen voor de zitting 
van het Hof uitlandig is geworden. 

5.-Wanneer in eenige zaak appel of revisie van het Rondgaand Gercgtsho£ 
-zal worden verzocht en aangeteekend voor dat de zitting van gemeld Hof znJ 
;geeindigd zijn, alsdan zal de Registrateur van hot Rondgaand Geregtshof, op 
verzoek van appellant of geappelleerde, verplicht zijn om in tegenwoordigheid van 
het Hof, en de partijen, de N otulen van gemelde za.<tk voor te lezen ; en de 
Voorzitter van het Hof zal gehouden zijn om, nadat het Hof omtrent eenigc 
objectie die door partijen tegen de naauwkeurigheid der Notulen mogt gemaakt 
worden zal beslist hebben, ge~t~e Notulen als "correct" to onderteekenen. 

6.-Deze Regnlatien zullen k~ht van ·wet hebben, eeue maand na datum 
derzelver publicatie. \ 

Aldus vastgesteld op heden 1 Junij~\ 1875. 

G. P. VIS~R, Voorzitter van den Volksraad. 

J, GEO. F'ASER., Secretaris van den Volk<:iraad. 

/ 
/ ,·• 
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CRIMINEELE PROCEDURES. 

ORDONNANrriE No. 4-1856. 
Ordonnantie, wijzigende de Manier van Proceueren in Criminoele Zaken in 

den Oranjevrijsta~tt, vastgesteld door den HoogEdelen Volksraacl van den 
Oranjevrijstaat, in deszelfs Vergadering, gehouden to Bloemfontein, op den 
13den dag van Februarij, 1856. 

1.-Nademaal het raadz::tam is bevonden, dat de manier van procederen in 
crimineele zaken in den. Oranjevrijstaat worde gereguleerd en bepaald, zij hot 
derhal ve mits dezen vastgesteld, dat aile wet ten en gewoonten, voor dezen in den 
Vrijsmat in kracht of gebruik, in zoo verre als dezelve met de voorzieningen van 
deze Ordonnantie strijdig zullen worden bevonden, zullen zijn herroepen en te 
niet gedaan, en dat de volgende 'vetsbepalingen voortaan in dozen Staat zullen 
worden opgevolgd en nagekomen, te weten :-

2.-l1Jr zal een ambtenaar worden benoemd en aangesteld, onder de benaming 
van Staatsprocureur, die bekleed zal zijn mot de magt en aan wien de pligt zal zijn 
toevertrou wd om te proseqneron in den naam van bet Gouvernement van den 
Oranjevrijstaat, aile misdaden wclke wettiglijk mogen worden gebragt voor eenig 
Geregtshof in den Oranjevrijstaat, hetzij reeds bestaande of hierna te worden 
opgerigt, en die nit kracht van zijn ambt gercgtigd zijn zal als Procureur of 
Advocaat civiele zaken waar te nemen, hetzij voor klager of beklaagde, of eenig 
ander geval hoe ook genaamd, en voor welk Geregtshof zulks ook zal te pas 
komen.'ll< 

3.-Het gezegde regt tot prosequereu zal uitgeoefend worden door den 
Staatsprocureur in den Oranjevrijstaat in persoon, mits echter, dat indien in 
betrekking tot eenige zaak of zaken, de Staatsprocureur niet in staat wezen zal 
om in gezegd Hof in persoon te peosequeren, kan en zal het wottig zijn voor den 
Landdrostlderk van de plaats, al waar zulk Hof zal zitting houden, of voor eenig· 
ander persoon daartoe speciaallijk door den Staatsprocurenr benoemd, als ~ijn 
plaatsvervanger in zulke zaak of zakon te verschijnen on to ageereiL 

4.-Het rogt en de magt om te prosequeren hierin to voren gemeld, waarmedo 
de Staatsprocureur bekleed is, zal volslagen onder zijne eigene bestiering en 
bedwang zijn.t 

5.-De Staatsprocureur zal de magt hebben, ten eonigen tijde voor de ver
oordeeling yan eenen beschuldigdo, om alle prosecutie door hem begonnen, te 
staken; maar ingeval dat de verweerder reeds voor het Hof ter teregtstelling zal 
zijn opgeroepen, en op de beschuldiging zal hehben geantwoord, zal hij, met 
betrekking tot zoodanige beschnldiging, gercgtigd zijn tot oene nitspraa,k van 
vrijschelding. 

6.-De Staatsprocureur zal de magt hebben, mot uitzondering in 't gcval 
hierna speciaallijk uitgezonderd, cle loslating te bevelen van eenigen persoon die 
~ot verder onderzoek of tot teregtstelling in het gevangenhuis geplaatst was, voor 
welke loslating, een geschrift, aanduidende dat de Staatsprocureur geenc grond 
ziet zulken persoon te prosequeren en door hem onderteekend zijnde, een yol
doende authoriteit of lastbrie£ zijn zal. 

7.-Niettegenstaando de toelating van eenigen gevangene of weigoring doo!l" 
den Staatsprocnreur, hem to vervolgen, zooals in de voorgaande afdeeling; i:s 
voorzien, zal het aan eenigen privaten persoon vrijstaan, tengevolge van de ~agt 
hierna aan private partijen verleend om te mogen prosequeren, bij eenig be:voegd 
Hof of Regter aanzoek te doen om eenen lastbrie£ ten cinde zoodanigen ~schul .. 
digde in hechtenis te houden, of, reeds losgelaten zijnde, weder te appreh~ndcren~ 
mits ~mike private partij eon vorbondschrift (Re~nisance) voor de prOOfi:GRti~ in 

* Zie Art. 3, Ord. No. 17, 1877. t Zie OrJ. ~o. 2, 1867. 
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den vorm hierna to worden vermeld, zal passeren, en zulk Ho£ of Regter zal 
daarop naar bevind van zaken handelen en bevelen. 

8.-Noch bevoordeeling, noch vrijschelding op de prosecutie van den Staats
procureur gevolgd, zal kunnen beletten, dat eene civiele actie tot schadever
goeding teO'en den beschuldigde worde gebragt door eenig persoon, welke zoude 
kunnen schade geleden hebben door het plegen van eenige voorgewende misdaad 
of wanbedrijf. 

9.-In alle zaken waar de Staatsprocureur weigert om wegens eenige voorge
wende misdaad of wanbedrijf te prosequeren, zal het voor eenige private partij, 
die verklaart dat hij wegens eenige zulke voorgewende misdaad of wanbedrijf 
schade geleden heeft, vrijstaan in eigen naam den persoon die beschuldigd is, 
zulke misdaad of wanbedrijf te hebben gepleegd, voor eenig bevoegd Geregtshof 
crimineel te vervolgen. 

10.-0p dat geene prosecutie ter instantie van eene private partij moge 
plaats grijpen, totdat de Staatsprocureur zal besloten hebben of hij de ·verweer
der ter publieke instantie prosequeren zal al dan niet, zal het voor geene private 
partij bevoegd zijn om de toestemming van eenig Hof te verkrijgen voor de dag
vaarding van eenige partij, om zich op of tegen eenige acte van beschuldiging of 
beklag te verantwoorden, tenzij gezegde private partij aan den beambte, die door 
de wet geauthoriseerd is om zoodanige authoriteit of order tc geven, produceren 
zal de acte van beschuldiging of aanklagte, waarop geendosseerd zijn zal een 
certificaat, onderteekend door den Staatsprocureur, dat hij cle acte van beschul
diging of aanklagte gezien heeft, en weigert ter publieke instantio voor de misdaad 
daarin vervat te prosequeren, welk gezegd certificaat de Staatsprocureur hiermede 
bevolen is te geven ; mits echter dat bet voor eenige private partij niet bevoegd 
zijn zal om zulk een certificaat van den Staatsprocureur in eenige zaak to eischen, 
tenzij de persoon dien hij wenscht te prosequeren, ten voile voor zijne teregt-· 
stelling zal zijn gecommitteerd of in hechtenis gesteld. 

11.-0m eene prm:ecutie ter private instantie to ondersteunen, moet de private 
vervolgende partij in staat zijn eenig wei gegrond en bijzonder belang in den 
uitslag van het proces aan te toonen, spruitende nit schade, welke hij persoonlijk 
geleden heeft, door de voorgegevene misdaad of het wanbcdrijf in de acte van 
beschuldiging of aanklagte vermeld. 

12.-Een man zal dit regt van prosequercn hebben, ten opzigte van misdaden 
of wanbedrijven gepleegd tegen zijne huisvrouw; en de wettelijke voogden van 
de minderjarigen zullen dit regt van prosequeren bezitten ten opzigte van 
misdaden en waY1bedrijven tegen zoodanige minderjarigen gepleegd, en de vrouw 
of kinderen, of waar er geene vrouw of kind is, zal een der naastbestaande 
bloedverwanten van eenig overleden persoon, dit regt van pro3equeren bezitten, 
ten opzigte van eenige misdaad waardoor de dood van zulk ecnen persoon voor
gewend wordt te zijn veroorzaakt. 

13.-W aar een persoon (geprosequeerd ter instantie van eene private partij), 
zal worden vrijgelaten, mag bet Ho£, waarin de prosecutie gebragt wordt, den 
aanklager vonnissen tot betaling aan de geprosequeerde partij van de geheele 
of eenig gedeelte der onkosten, welke hem door de prosecutic zullen zijn veroor
zaakt geworden. 

14.-Geen private partij zal toegelaten worden om iemand te dagvaarden, 
zich tegen eenige acte van beschuldiging of aanklagte te verantwoorden, tenzij 
hij zelf vooraf voor den J .. anddrost een verbondschrift (Recognisance) zal hebben 
gepasseerd in de som van Twintig Ponden sterling en twee goede borgen, ieder voor 
Tien Ponden sterling, dat hij de prosecutie ten einde toe zal voortzetten, volgens 
bestaande regels en wetteu, en dat hij zoodanige kosten zal betalen als waartoe 
hij door eene regterlijk uitspraak mogt verpligt worden. 
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15.-Geen verloop van tijd zal eene prosecutio voor de misdaad van moord 
knnnen verhinderen, doch een verloop van twintig jaren van a£ het bedrij£ van 
-eenig andere misdaad of wanbedrij£, zal eene prosecutie mogen beletten, hetzij 
ter instantie van den Publieken .Aanklager of van eene private partij. 

16.-Eenig Regter, Magistraat of Vrederegter, die kennis draagt van eenige 
misdaad of. rustverstoring, door de daad te zien plegen, kan zel£ den overtreder 
arresteren, of mag door een mondelijke order anderen bevelen zulks te doen, die 
in zulk geval den overtreder ook mogen vervolgen, indien hij poogt te ontvlug
ten, en de gegevene order, hoewel verwijderd van de tegenwoordigheid van zulk 
eenen Regter, Magistraat of Vrederegter, ten uitvoer brengen. 

17.-Een Magistraat of Vrederegter zal eenen lastbrie£ mogen verleenen tot 
gevangenneming van eenigen persoon, op een aanzoek in geschrift van, en· onder
teekend door den Staatsprocureur te kennen gevende welke misdaad of over
treding voorgegeven wordt bedreven te zijn, en dat er op bekomene informatie 
onder eede, redelijke gronden van suspicie bestaan tegen den persoon voor wiens 
gevangenneming de lastbrief gevraagd wordt; of ook op eeno gelijksoortige 
informatie door eenig ander persoon onder eede gegeven, voor den Regter of 
Magistraat door wien de lastbrief zal worden verleend: mii;s altoos dat zoodanige 
Regter of Magistraat geen zulken lastbrie£ zal mogen verleenen, tenzij de 
misdaad gepleegd zij binnen zijne jurisdictie, of dat cr goede gronden zijn te 
gelooven, dat de persoon tegen wien zulke lastbrief gevraagd wordt, zich op dien 
tijd binneu de jurisdictie van zulken Ma.gistraat bevindt. 

18.-Elke wetsbeambte binnen dezen Staat geregtigd om crimineele last
brieven ten uitvoer te brengen, wordt hiermede geauthoriseerd en gelast, iederen 
zulken lastbrief te gehoorzamen en ten nitvoer te brengen, wanneer die door 
eenen hoofdregter zal zijn uitgevaardigd ; en elke zoodanige wetsbeambte is hier
door geanthoriseerd en gelast iederen zulken lastbrief te gehoorzamen en ten 
uitvoer te brengen, wanneer die zal zijn verleend, of geauthoriseerd door eenigen 
Magistraat van het district waarin zulke beambte aangesteld is te ageeren; en 
ieder crimineele lastbrief door gezegden Regter of Magistraat alzoo gegeven, zal 
van kracht zijn, en mag wettiglijk crgens binnen de limietetl van dozen Staat 
worden uitgevoerd, door eenige wetsbeambte of door eenigen privaten persoon die 
daarmede zal worden belast. 

HL-.Alle W etsbeambten geregtigd crimineele lastbricven ten uitvon· te 
brengen, worden hierdoor geauthori~eerd en gelast, iedcren persoon die eenigen 
misdaad of rustver~:;toring in hunne tegenwoordigheid zal plegen, te arresteren, 
alsook elk persoon dien zij redelijke gronden hebben te verdenken van eenigen 
moord, moedwilligen manslag, verkrachting, of diefstal gepleegd te hebben of 
aauranding, met voornemen om eenige van deze misdaden te bedrijven, of diefstal 
van eenig vee, eenige schapen of bokken, of eenige andere misdaad van gelijk
matige schuld met voorgemelde misdaden, alsmede ieder persoon, dien zij zullen 
betrappen in eenig gevecht, of wien zij vinden zullen trachtende eene misuaad te 
plegen, of duidelijk een voornemen openbarende zulks te willen doen. 

20.-Ieder privaat persoon zal gehoudeu zijn, wannoer hij door eenig W cts
beambte zn.l worden opgeroepen, om zulkeu beambte te helpen in het maken van 
eenig arrest, waartoe zulk beambte volgens de wet geregtigd zal zijn, op eenig 
persoon beschuldigd met, of verdacht van hot plegen van eenige misdaad of 
wanbcdrijf. 

21.-Ieder privaat persoon in wiens tegenwoordigheid conigen mo01·d, moed
willigen manslag, verkrachting, diefstal of aanrandin()', met voornemen eenige 
dozer misdaden te plegcn; of waar eene gevaarlijke ~ond :is toegehragt, brand
stic?ting, buisbraak, met voornemen eenige misdaad te beclrijven, of diefstal van 
eemg rur.ldYee, schapen of bokken, of andere overtrading gelijksoortig in schuld 
met eemge der voornoemde misdaden gepleegd wordt of getracht 1vordt te 
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bedrijvcn; of die kennis draagt dat eenige zulke misda~.d kortelijks to voren is 
gepleegd geworden, of voor eenige misdaad of wa:1bedr1Jf, waardoor z.~lk regt en 
authoriteit bij de wet opzettelijk aan zulk eenen pnvaten persoon zal ZIJU gegeven 
geworden, wordt hierdoor geauthoriseerd en gel~st de overtreders t~ ::trresteren, 
of hen terstond te vervolgen; en ieder ander pr1vaat persoon ~an wwn het doel
cindo van zulke vervolging zal zijn bekend gemaak~, wordt lnerd~or geaut~o:ri
seerd en gelast zich daarbij te voegen en te ass1steeren ;-en wder pnvaat 
persoon, welke, waar er zulke vervolging gemaakt wordt, den pcrsoon zal aan
treffen die het gestolen goed in zijn bezit heeft, of ~enig persoon wiens sporen 
zijne vervolO"'ers o-eleid hebben van de plaats waar de m1sdaad gepleegd \vercl naar 
de plaats w

0
aar hij zal worden achtorhaald, 'vordt hiermede geauthoriseerd en 

geJast zulk persoon te arresteren, het dusdanig gestolen eigendom in zijn bezit 
hebbende, of achterhaalcl zijnde als voormeld. 

22.-Het zal geoorloofd zijn voor eenig printat persoon, om eenig ander 
persoon to arresteren, onder rec1e1ijke verdenking dat hij eenige cler misdaden, 
gespecificeerd in de 2lste afdeeling van deze Orclonnantie, of eenige andere misdaad 
van ecn geevenrecligden graad van schuld heeft geplcegd; maar eenig arrest of 
poging tot arrest door eenig privaat persoon op suspicie gedaan, zal op zijne 
eigene risico en verantwoording gemaakt moeten worden, indion de alzoo gear
resteercle partij onschnldig zij. 

23.-Eenig privaat persoon wordt hiermede geauthoriseerd en gclast eenig 
})ersoon welke hij in eenig gevecht mogt vinden, aa.n to pakken, ten einde zulk 
persoon daardoor te belettcn mot zulk gevocht voort te gaan, en hetzel ve aldus to 
doen eindigen. 

24.-vVanneer eenig Wetsbea.mhte of am1cr persoon die door een dor voor
zieningen van cleze Ordonnantie geauthoriseerd en gelast zal zijn to arresteren of 
behnlpzaam te zijn in het arr·esteren va11 eenig persoon, die eenige misdaad in 
gezegde 2lste afdeeling gemeld of aa.ngehaald, zal hebben gepleegd, of op rede
lijke gronden verdacht wordt van die gepleegd te hebben, zulk persoon zal 
tracbten te arresteren, en indien de persoon aldus getracht gearresteerd te worden, 
zal vlugten of tegenstand bieden, en alzoo niet kunnen 'vorden geapprebendeerdr 
en niet kunnen worden bclet te ontvlugten, door eenig ander middel dan clat zulk 
beambte of privaat persoon do vlugtende of tegenstand biedende persoon dooder 
zal zulke doodslag door de wet als verschoonbare doodslag worden beschou wd. 

. 25.-Rlk persoon die, mot het oogmerk tot welk einde eenig \Vetsheambte of 
JWivaat persoon ageert bekend zijndc, een1g zulk beambto of privaat persoon zal 
dooden, terwijl hij tracht een arrest te maken of daarin behulpzaam is, of ter
wijl hij zich bemooit ten einde eenig gevecht te belethm, hetwelk nit kracht van 
de voorzieningen dezer Ordonnantie, zulk beamhte of ander persoon geauthori
seerd of gelast is te doen, of in hot doen daarvan behulpzaam to zijn, zal volgens 
de wet schuldig beschouwd worden aau de misdaad van moord ; en elk persoon 
·welke eenig privaat persoon clooden zal, terwijl hij pogen zal een arrest te doen 
onder de omstandigheden in de 2lste a.fdeeling van deze Ordonnantie vermeld, 
met de reden waartoe zulk privaat persoon dus dood, ageerdc, bekend :r.ijnde, 
zal volgens de wet schuldig zijn nan de misdaad van mom·d, indien hij 
s~hulclig ~~~ zijn ; of aan de misdaad vim strafbaren manslag, zoo hij onschul
dig zal ZIJU aan de misdaad, op welker suspicie de persoon zoo gedood, hem 
trac~~te .~e arresteren; en elk persoon die eenig privaat persoon zal dooden, 
terWIJl h1J trachtendo was een arrest te doun onder de omstandigheclen vermeld in 
de 2lste afdeeling van doze Ordonnantie, onbekend zijnde met het oogmerk 
w~artoe de zoo gedoode persoon ageerde, zal volgens de wet schuldig zijn aan de 
1msdaad van strafbaren manslag, zoo hij de misdaad gepleegd heeft waftrvoor de 
per~oon dus gedood hem trachtte te arresteren; en elk persoon die eenig zoo
damgen beambte of privaat persoon zal doodmi, terwijl hij trachtende was een 
arrest te doen of daarin behulpzaam was, nit kracht der voorzieningen dezer 
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Ordonnantie, . waardool' zulke beambte of ander persoon geauthoriseerd of gelast 
\Yordt zoodamg te handelen, met het oogmerk waarom zulke beambte of privaat 
persoon dus gedood alzoo handelde, onbekend zijnde, zal volgens de wet beschouwd 
worden schuldig te zijn aan strafbaren manslag; en elk persoon, die zulk beambte 
of privaat persoon zal dooden, terwijl hij bezig was een arrest te maken uit 
kracht van eenigen lastbrief hier in te voren gemeld, welke ter oorzake van 
informa,tien, door de wet niet genoegzaam zijn zal om het arrest van den persoon 
te authoriseren die zulken beambte of privaat porsoon doodt, zal door de 
\Vet boschouwd ''rarden als schuldig aan de misdaad van strafbaren manslag, 
hetzij hij bewust was met bet doel waartoc zulk beambte of privaat persoon 
ageerde of niet. 

26.-Bij do. tcregtstelling van eenig persoon wegens doodslag (homicide) 
gopleegd door tegenstandbiecling van eenig arrest, zal niets hierin vervat strekken, 
of zoo uitgelegd mogen worden, om eenige daadzaak of omstandigheid van het 
effect te berooven ( anders dan die waarvan het wettig effect hiervoren bijzonder
lijk is voorzien en bepaald) waarondcr zulke doodslag zal bewezen geworden zijn 
gepleegd to zijn, hetzi;j om zulk persoon te verontschuldigen of strekken mogt 
ter vorzachting of verzwaring zijner schnld, het\velk znlke daadzaak of orn
sta.ndigheid volgens wet zoude gehacl hebben voor het passeren dezer Ordon
nantie. 

27.-Het zal wettig zijn voor elken wetsbeambte en ieder privaat persoon, 
welke door de wet geauthoriseerd of gelast >vordt eenig persoon bekend of ver
onderstelcl conige misdaacl of wanbedrijf gepleegd te hebben, te arresteren, ten 
dien einde de deuren open te broken van eenig hnis, en daar binnen te gaan, en 
hetzelve te doorzoeken, indien het bekend is of \'ermoed wordt dat zulk persoon 
zich daarin bevindt; mits echter dat znlk beambte of andere persoon als voor
meld, vooraf niot geslaagd zal zijn om ingelaten te worden 11ad~Lt cloor hem 
overluid zal zijn gevraagd geworden, en hij de reden zal hob ben te kennen gegeven 
'vaarom hij zulk huis begoert binnen te komen. 

28.-Elke lastbrie£ uitgevaardigd door eenig der porsonen hierin te voren 
gcauthoriseerd dezelve te geven, zal zijn om de pa1•tij daarin beschreven, to 
apprehenderen, en hem voor de persoon te brengen die dezel ve verleend heeft, 
of voor zulken anderen Magistraat, als de persoon die gezegden lastbrief geeft 
daarin zal aanduiden. 

29.-Hct zal wettig zijn voor eenigen Magistraat wanneer hij informatie van 
eenige geplcegde misdaad of wanbed.l'ij£ zal hebben bekomen (uitgezondercl 
wanneer het genoegzaam blijken zal clat de zaak geschiktel-ijk voor een der min
clere Geregtshoven kan worden gebragt), om een voorloopig onderzoek te doen, 
en ten dien einde zal hij dadelijk eenen lastbrief geven ter apprebentie van eenig 
persoon die door informatie onder eede rederlijker wijs kan veronderstelrl. worden 
de gezegdo misdaad of wanbedrijf te hebben gepleegd, en hij zal ook die per
sonen dagvaa,rden, welke blijken zullen noodzakelijk als getnigen te moeten 
worden geexamineerd, en in geval van weigering of verznim om te compareren, 
nadat bewezen zijn zhl, dat de dagvaarding bohoorlijk op hen zal zijn geexploic
teerd, zal gezegde magistraat als voormeld eenen verderen lastbrief onder zijne 
hand gevcn, om znlke getuigen tot vcrscbijning to dwingen. Ook zal iedere 
Magistraat of V rederegter geregtigd zijn ten allen tijde de verschijning voor hem 
van allo personen te eiscben en te gelasten, die blijken mogten noodzakelijk 
hctrekkolijk eenige veronderstelde misdaad of wanbedrijf als getnigen te moeten 
worden onderzocht, ofschoon de persoon, door wien eenige zulke misdaad of 
wanbedrijf bedreven is, niet bekend is of niet verdacht gehouden wordt, even 
also£ zulk laatst genoemde persoon klaarlijk uitgevonden ware. 

30.-Ieder Magistraat, die een voorloopig onderzoek houdt, zal iederen 
persoon ondervragen, welke eenige informatie geven kan betrekkelijk de misdaad 
o£ het wanbedrijf, waaromtrent zulk onderzoek gedaan wordt. 
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31.--Uitgczonderd in zulke zaken, waarvoor door do wet bijzonder is voor
zieri en uitgesloten, zullen alle voorafgaande onderzoekingen onder cede afge
nomen worden, en ioder getuige zal, voordat hij onderzoeht wordt, voor den 
Magistraat of V rederogter ecnen eed afieggen, dat hij in zijne gehe?le verklaring 
de waarheid, de gcheele waarheid, en niets a.nders dan de waarhmd spreken zal, 
en elke getuige zal afz_ondorlijk gee~ami~eerd worden. De. verklari~gen _zul~cn 
opgescht·evcn worden m tegonwoord1ghmd van de beschulchgde parhJ, of mdlCn 
in zijne afweziP-"hoid genomcn, zullcn ze naderhand aan hem voorgelezen worden 
in de tegemvo~rcligheid der getuigen, "\volke hij geoorloofd zijn zal kruis~ of 
contravragen te doen, en dnsdanige verklaringen zullen door den Magistraat of 
Vrederegter en door de gctuigen onderteekend worden, en in geval van lmnne 
onbekwaamheid of weigering, dan zullen dezel ve onderteekend worden door twee 
personen, in welker tegenwoordighoid dezel ve waren afgenomen. Bn wannem· 
eenig gotuige harclnekkiglijk weigeren zal getuigenis te geven, zal . hij in de 
gevangenis kunnen worden gezet en gehouden, totdat hij bcwilligen zal. 

32.-\Vanneer eenig persoon, van eene misdaad of wanbedrijf verclacht, 
geapprehendeerd vv-ordt uit kracht van eenen lastbrief, in de voorgaande afdeelin
gen vermeld, Z!Ll de beambte met allen mogelijken spoed den gevangene voor den 
Magistraat, in den lastbrief gcnoemd, brengen, of zoo de lastbrief Vftn eene 
algemeene bewoording is, of dat het arrest zonder lastbrief gemaakt iH, dan voor 
den Magistraat, die het naaste bij de plaats is, waar de gevangenneming plaats 
vond. 

33.-VVanneer eenig persoon, van cone misdaad of wanbedrijf verdacht, voor 
€enigen :Magistraat of Vrecleregter tot onderzoek gebragt wordt, zal zulk een 
lVIagistraat, voordat hij met de ondervraging der getuigen begint, zichzelven 
vooraf verzekeren, dat de gevangene nuchtercn en bij zijn volkomen verst:md is. 

34.-N:1 de ondervraging der getuigen ter ondersteuning van de beRchuldi
ging, in tegenwoordigheid van den gevangene, of nadat de verklaringen hem 
zullen voorgelezen zijn (zoo dezelve in zijne afwezighoid afgenomcn zijn), 
zal de :Yfagistraa,t of V rederegter gezegden gevangene vragen, wat hij te zeggen 
heeft in antwoord op de beschuldiging tegen hom en zal hem ter gelijker tijd 
waarschouwen, dat hij niet verpligt is eenige opgaaf te doen, waarcloor hij zich 
zeh-en zoude schuldig maken, en dat hetgeen hij zeggen zal, als getuigenis tegen 
hem mogt gebruikt worden. De opgaaf van den gevangene zal dan opgcsehrevcn 
wordeh, in zoo verre als dezelve betrekking heeft tot de beschuldiging; en mt hem 
tc zijn voorgelczen, zal dezel ve door hem onderteekend worden, zoo hij dezelve wit 
onderteekonen, zoo ook door den Magistraat, en ten minsto door een anclcr pcrsoon 
daarbij tegenwoordig. 

35.-""\Vanneer het aan den Magish~aat blijken zal, dat er genoegzame grond 
is om eenig persoon, die voor hem gebragt werd, wegem; de mi~daau of hot 
wanbedrijf, waarvan hij beschuldigd staat, in gevangeniA te plaatson om zijne 
tcregtstelling te ondergaan, zoo zal de Magistraat of V rederegter eenen LaAtbrief 
ve:rleenen om hem in de eene of andere gevangenis in het district, in welk gezegde 
l1:agistraat jurisdictie hebben zal, aan te houden, om daar to worden hewaard, 
tot dat hij voor gezegde misdaad ter teregtstelling zal worden gebragt, of tot, dat 
hij vo1gens de voorziening der wet zal zijn ontslagen, welke lasthrief de miRdaad 
of het wanbedrijf, waarmede de gevangene beschuldigd is, duidelijk zalruoeten 
vermelden. 

36.-In iedere zaak, waarin eenig persoon, boschuldigd van eeniO'e misdaad 
of wanbedrijf, zal zijn gevangen genomen en gebragt zal worden °voor eenig 
Magistraat van eenig district, anders dan dat, waarin zulke misdaad of wanbe
drijf zal zijn gepleegd, en waar zoodanig Magistraat of Vrcderegter rcden zien 
zal zulk persoon in hechtenis te zetten, hetEij tot verde1· onderzoek of om tercgt 
gesteld te worden, zal hot wettig zijn voor zulk eenen Magistraat of Vrederegter 
eencn lastbrief te geven tot in bewaring zetten van zulkcn persoon in de eenc of 
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andere gevangenis in het district, waarin de misdaad gezegd wordt te hebben 
plaats gevonden, of in 't gevangenhuis van de afdeeling, waarin zulke Magistraat 
jurisdictie lweft. 

37.-En daar aan hot publieko rogt in menig goval kan ·worden te kort 
gedaan door het vertrek uit het district of anderszins van getuigen, die als zoo
danig zullen zijn gehoord in 't voorloopig onderzoek, genomen voor de inhechte
nisstelling der overtreders, ter teregtstelling voor de hoven van crimineele juris
diotic binnon het district: zoo zal iedere Magistraat, voor wien eenig voorloopig 
onderzoek heeft plaats gevonden, geregtigd zijn eenig getuige te gelasten, hetzij 
aileen of gezamenlijk met een of twoe gegoede borgen, naar genoegen van den 
gezegden Magistraat of Vrederegter, om eene verbindtenis aan te gaan, onder 
voorwaarde dat gezegde getuige ten eenigen tijde binnen zes maanden, van dien 
datum af gerekend, verschijnen zal, en getuigenis geven bij de teregtstelling van 
gemelde za~1k, daartoe gedagvaard geworden 7-ijnde op eene zekere plaats, door 
zulken getuige to worden benoemd; en indien eenig getuige, welke aldus gelast 
werd eene zoodanige verbindtenis in te gaan, weigeren of in gebreke blijven zal 
aldus te doen, zal het voorgemelden :Magistraat of V rederegter geoorloofd zijn 
om den getuige, die dus geweigerd heeft, of in gebreke gebleven zal zijn, in de 
gevangeuis te pla.atsen en te bewarcn, totdat zulke verbiudtenis zal zijn ingegaan 
als hiervoren gemeld. 

38.-vVaar er geeue genoegzame gronden blijken te zijn om den gevangene 
terstond v66r zijne teregtstelling in hechtenis te stollen of hem te ontslaan, en 
het den Magistraat blijken zal, dat waarschijnlijk verder getuigenis kan \Yorden 
verkregcn, kan de J\fagistraat eenen lastbrief geven hem tot verder onderzoek in 
hechtenis te bewaren; zulke inhechtenisplaatsing tot verder onderzoek kan, 
indien noodig, meer dan eens plaats vinden, wanneer daartoe voor den Magistraat 
genoegzame grond schijnt te bestaan, welke grond in den lastbrief tot "\veder
bewaring zal vermeld worden, en iedere lastbrief ter gevangenzetting tot verder 
onderzoek zal den tijd vermelden, wanneer de gevangene 1veder tot dien einde · 
voor den Magistraat zal worden ge bragt. 

39.-Totdat de lastbrief ter inhechtenis plaatsing tot de teregtstelling uitge
maakt is, kan geen gevangene op ontslag onder borgtogt aanspraak maken, dat is, 
wanneer zoodanige misdaad van eenen groven of hoogeren gran.d van misdadig
heid is, of onder verzwarende omstandigheden, ofschoon dan oo k de misdaad, 
waarvan hij beschuldigd is, onder een borgtogtelijk wanbedrijf kan worden 
gerekend ; maar het zal aan de discretie van den Magistraat gelaten 1vorden eenen 
gevangene onder borgtogt te ontslaan, die van eene borgtogtelijk misdaad be
schuldigd is, voordat het voorloopig onderzoek ten einde geloopen zal zijn. 

40.-G-een gevangene gedurende het voorloopig onderzoek zal toegelatcn worden 
door zijne vrienden of agenten te worden bezocht dan aileen met verlof van eenen 
J\fagistraat, en onder zulke bepalingen, als hij mogt .noodig achten; maar na zijne 
inhechtenisplaatsing om te worden teregtgesteld, zullen de vrienden en pleit
bezorgers vrijen toegang tot hem hebben, onderworpen aan de regulation van den 
Magistraat, aan wien het oppertoezigt van de gevangenis en het veilig bewaren 
cler gevangenen is toevertrouwd. 

41.-Een gevangene zalniet hij regten mogen eischen, dat een ple.itbezorger 
tot zijne hulp toegelaten worde, zoo lang het voorloopig onderzoek duurt. 

42.-Het zal de pligt zijn van den Magistraat, die het voorloopig onderzook 
bestuurt, om eenige plaatselijke schouwing te doen, welke de bijzondere omstan
digheden vn.n de zaak mogten noodzakelijk maken ; en in geval van mo01·d of 
doodslag en van gevaarlijke wonden of ander leed aan den persoon van ecnig 
mensch, zal hij het doode ligchaam of den beschuldigden persoon doen bezigtigen 
door eenen bchoorlijk geadmitteerden geneeskundige, indien znlk een kan worden 
bekomen; en indien niet, dan door den meest geschikten persoon of personen, die 
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o-ovonden kunnen ·worden, en die cene gesehrevene verklaring opmaken en onder. 
tcekenen zullen zoo van hot ""\Yaa-rschijnlijke als va,n de daaclzaken bij zulke 
schouwing opgemerkt. 

48.-De Magistraat, die het voorloopig ondorzoek bestuurt zal van alle 
o·eschrifton en andere artikels, door de getuigen voorgebragt, en welko waar
~chijnlijk bij de teregtstelling zullen te pas komon, eenen inventaris doen 
opmaken, mot eon "label" of opschrift daaraan gehecht, verzegelen, of anders 
merken in tegenwoordigheicl van den persoon, die dezclvo heeft voorgobragt, zoo 
dat dezelvo bij de teregtstelling kunneu worden herkond, en zal dezelvo onder 
vcilige bewaring doen stellon tot dien tijd toe, om dante worden yertoond. 

44.-De Staatsprocureur, indien hij het goed vindt, zal pcrsoonlijk bij eenig 
voorloopig onderzoek, begonnen door of voor eenigen :Magistraat, mogen assis
teren of anderzins eenig andcr persoon van zijnentwege speciaallijk afyaardigen 
om daarbij tegenwoordig te ziju en te helpen. 

45.-Benig Regter of Magistraat zal op eene informatie, onder eede bev.es
tigd, aan hem door den Staatsprocureur toegemnden, of op de informatie van 
eenig persoon, onder cede voor zulken Hegter of l\lagistraat YQrklaard, dat er 
reden is te verondcrstcllen, dat gestolene goederen verborgen zijn in eeuige plaats 
binnen do jurisdictie van don Regter of Magistran.t, aan wieu ue informatie is 
toegezonden, of voor wien de inforrnatie is gemaakt goworden, uoor lastbrief, 
onder zijne hanuteekening gegeven, zulko plaats gedurende den dag mogen 
visiteren en doorzoeken. 

4G.--vVaar el' een voorloopig onJerzoek door eenig :Magistraat is gehouden 
geworden, zal zulk Magistraat onverwijld de stukken aan den Staatsprocureur 
afgeven of overzenden ter zijuor consiclcratic. 

47.-Na de stukkcrl van het voorloopig onderzoek, Jie aau hem zullcn zijn 
tocgezonden, te hebhen overgezien, kan de Staatsprocureur gelasten, dat de 
gevangene of dadelijk ontslagen vwrde, of dat een vcrder onderzoek plaats 
vinden zal; of andms zal hij zulko maatregeleu nomen on zoodanige bevelen 
geven, als noodig zijn mogen om den gevangene te doen teregt st.aan voor zulk 
bevoegd Hof het van district of plaats, binnen welke de misdaad gepleegd was, 
als het meost bevorderlijk zijn zal voor den loop des regts en de behoorlijke 
uitvoeriug der wetten. 

48.-ln eenig geval, waarin de stukken van een voorloopig ondcrzoek, als 
hiervoren gemeld, aan den Staatsprocureur zullen zijn overgezonden, en waar de 
hesehulcligdc partij alrede door den Magistraat zal zijn ontslagen, zal de Stn,n,ts
procureur bevoegd zijn, zoude hij zulks goedvinden, bij eenig competent Geregts
hof of l-tegter aanzoek te doen om ecnen lastbrief, ten einde de beschuldigdo 
partij op nieuw weder in hechtenis to nomen, om tot zijne teregtstelling te worden 
b~waaed, en op zoodanig aanzoek zal ge:~.:egd Hof of Regter zulke orders uitvaar
d.Jgen, als naar regten zal behooren to worden gedaan. 

49.~De Magistraat van eenig district zal en kan wet,tig1ijk op eene applicatio 
tot dat emde, door den Staatsprocureur onderteekend, oenen lastbrief verleenen 
tot hot vervoermi van eenig persoon, die uit kracht van eenen wettigen lastbrief 
b~~aaed zfd zijn in het gevangenhuis van zulk district op eene crimineele beschul
chgmg naar he~ gevangenhuis van eenige andere afdeeling, in de applicatie ver
meld;. om daarm tot verder onderzoek of ter teregtstelling te worden bewaard, of 
tot ZIJn ontslag, of tot dat hij weder verplaat>lt zul worden overeenkomstig de 
wet. 

50.-In iedere zaak, waar een persoon tot teregtstelling in hechtenis gesteld 
is, zal hij geregtigd zijn eene copij conform van den lastbriefj onderteekend door 
den beambte, die den lastbrie£ in zijn bezit heeft, of den tronkbewan.rder, waar 
hij in gevangenis is, te vragen, die onderhevig zijn zal aan eene boete van eene 
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som, niet te bovcngaande Vijftien Ponden sterling, indien hij weigert dezelve 
binnen zes uren, nadat dezelvo door den gevangene of zijn agent zal zijn 
gevraagd, te geven . 

.)l.-Iede1·e gevangen£>, tot teregtstelling in hechtenis gesteld voor geene 
kapitale of hoofdmisdaden, is geregtigd, zoodra de lastbrie£ uitgemaakt is, ondtl~ 
borgtogt te worden losgelaten. 

52.-Te dien opzigte zal de gevangeue ten tijde van zijne inhechtonisplaatsing 
om. te worden teregtgesteld, mondelings bij den Magistraat., die den lastbrief 
verleend heeft, aanzook mogen doen om terstond onder borgtogt ontslagen to 
worden. 

53.-Ten eenigen tijde, nadat de lastbrief ter teregstelling zal zijn verleend, 
zal de gevangene in geschrift a~m den lVlagistraat, welke den lastbriof verleende, 
aanvraag mogen doen, of anders hij den :Magistraat, in wienR district hij zich in 
de gevangenis bevindt, of bij eenig hooger Hof of eenig Hegter daarvan, om 
onder horgtogt ontslagen te worden ; maar wanneer de lastbrie£ verleend ·was door 
een hooger Hof of eenigen Hegter daarvan, zal zoodanig aanzoek omtrent de 
borgtogt alleenlijk kunnen worden gedaan hij gezegd hooger Hof of gezegden 
ltegter. Elk zoodanig geschreven aanzoek omtrent de borgtogt zal in den vorm 
van eene memorie moeten zijn, en vergezeld door een afschrift van den lastbrie£ of 
ecne beeedigdo verklaring (Affidavit), dat een afschrift is geweigerd geworden. 

54.-Ieder lVIagistraat of Vrederegter, bij wien aanzoek geclaan worclt om 
oncler borgtogt ontslagcn te worden, zal binnen Vier en Twintig uren, nadat 
zulke aanvraag is gedaan, besluiten, of de misdaad voeglijk onder borgtogt gebragt 
kan worden; en, indien zoo, dan het bedrag van de te geven borgtogt wijzigen, en 
tlaarin nalatig zijnde, zal hij onderworpen zijn aan eene boete, niet te bovengaande 
de som van Vijftig Ponclen Sterling. 

55.-In de bepaling, of de misclaad, waarvoor de gevangene in hechtonis gc
stclcl word, onder borgtogt kan genomen worden of niet, zal de Magistraat in 
ordinrtire zaken de beschuldiging nemen, zoo als hij dezelve in den lastbrief tot in 
hcchtenis neming zal gemeld vinden. 

56.-Het Rondgaando of eenig Hooger Geregtshof zal het regt hebben borg
togt te verleenen in aile zaken hoegenaamd, hetzij hoofdmisdaden of niet, waar 
onschulcl billijkerwijs kan worden veronderstelcl, zoo ook in elke zaak, ·waar de 
boschuldiging niet mot genoegzame zekerheid wordt aangehaald. 

57.-In zaken, waar er een twijfel kan ontstaan omtrent den graacl en de 
hooclanigheid der misdaad cloqr het onzekero gevolg der gepleegcle claacl, als in het 
geval van eene woncl, waarvan men niet voorzeggon kan, of de lijder sterven of 
herstellen zal, kan iedere Regter of Magistraat, bij >vien aanzoek om onder borg
togt losgelaten te worden zal gedaan worden, zulks weigeren, tot tijd en wijle allo 
gcvaar voor het leven van den lijder voorbij is. 

58.-De bepaling van het bedrag der borgtogt zal in elk geval aan de dis
eretie des Regters of Magistraats, bij wien hot aanzoek om onder borg ontslagen 
to worden zal zijn gedaan, gelaten worden, mits dat geene oyerdrevene borgtogt 
yan iemand zal worden gevorderd. 

59.-In elke zaak, waarin een geyangeno zich door de handelwijze van eenen 
Magistraat beschouwt yerongelijkt te zijn, door hem onwettiglijk naar het gevan
g·cnhuis venvezen te hebben, of geweigerd te hebben hem onder horgtogt te ont
slaan of door aan hem eene overdrevene borgtogt te hebben geeischt, zal zulk 
gevangene zich mogen ven~oegen bij het .Rondgaande Geregtshof of eenig hooger 
Hof, of ingeval het een of ander dezer Hoven dan niet zitten zal, <1an de decisie 
van eene Jury van zes man, welke terstond daartoe door den Magistraat zullen 
worden opgeroepen, en zulk Hof of zulk Magist.raat (op het besluit yan de Jury 
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als voormeld) zal zulkc order daarop geven, als naar omstandigheden der zaak 
regtvaardig zijn zal. 

GO.-De borgtogt, die door den Magistraat genomen zal 'vorden, zal zijn of 
van den gevangene all~en, of van den geva:ngene en een of meer bor&'en, naar de 
discretie van den Mag1straat overeenkomsbg de natuur en omstand1gheden der 
zaak, en de voorwaarcl~ van zulk eene borgacte zal zijn, dat de gevangene ver. 
schijnen en antwo~rd geven zal op eenige beschu~diging, .die tegen he~ .~ebragt 
zal worden, in eemg bevoegd Geregtshof yoor de m1sdaad of het wanbedriJf, waar. 
mede hij beschuldigd is, ten eenigen tijde binnen den tijd van zes maanden van 
dato, en dat hij de beschuldiging en dagvaarding daarop betrekkelijk aannem~n 
zal op eenige plaats door hem te benoemen en daarin verrneld. 

61.-De tronkbewaarders binnen dezen Vrijstaat zullen onder eene boete van 
Vij£ Ponden Sterling, in geval van verzuim, bij iedere zitting van het Rondgaan. 
de Geregtshof gehouden tot teregtstelling van crimineele zaken in de afdeeling, 
waarin zulke gevangenis zal zijn, eene lijst aan het Hof inleveren van alle per
sonen welke in lmnnc respectieve gevangenlmizcn opgcsloten zijn, we1ke lijst den 
datum der inhechtenisstelling van ieder persoon zal aangeycn, de oorzaak der ge· 
vangenzitting en den naam des ~fagistraats, onder wiens lastbrie£ zulks is ge. 
schied. 

62.-Ieder gcvangene, die tot terogtstelling in hechtenis gestcld zal zijn 
binnen eenige afdeeling of district van den Vrijstaat, zal tot verhoor gebragt wor. 
den voor de eerstvolgende zitting van het Rondgaande Geregtshof, gehouden tot 
teregtstelling van crimineole beschuldigden binnen zulke afdeeling, mits Twintig 
dagen zullen zijn verloopen tusschen den datum van den lastbrief ter teregtstcl. 
ling en de zitting van het Hof, of zal anders onder borgtogt mogen ontslagen wor
den, tenzij het blijken zal tot genoegen van het Hof, dat in gevolge van de afwe. 
zigheid van belangrijke getuigenis, of eenige andere genoegzame reden, de 
teregstolling zijnen voortgang dan niet hebben kan zonder aan het doel des regts 
te kort te doen-of tenzij een lastbrief van gezegd Hof zal vorkregen zijn om den 
gevangene weder in gevangenis te plaatson, om op eene andere plaats voor gezegd 
Hof teregt te staaa, of ten dien einde, voor eenig ondergeschikter Ho£ te worden 
gebragt. 1Ets echter dat, wanueer eenig zoodanig verhoor ter instantie van den 
gevangene zal zijn uitgesteld of verplaatst, hij niet zal geregtigd zijn om onder 
borgtogt te worden losgolaten, on mits ook, dat, indien zulke gevangene niet tot 
zijne teregtstelling voorgebra.gt zal worden bij de tweede Sessie van het Rond· 
gaande Geregtsho£ (gehouden na den dag van zijne inhechtenisstelling) tot. 
teregtstelling van criminecle beschuldigden binnen de afdeeling, waarin zulke 
gevangene zal zijn in hechtenis gesteld, en niet zal vooraf hebben teregt.gestaan 
voor een:ig minder Hof of voor het Rondgaande Hof, elders gehouden, zulke gc· 
vangene za} ontslagen worden van zijne gevangenschap voor die misdaad, om 
welke hij alzoo in hechtenis gcsteld was. 

63.--W anneer oen Last brief van het Rondgaand Hof verkregen zijn zal ter 
woder in hechtenisstelling van eenig gevangene om voor gezegd Hof, ergens 
anders gehouden te worden, teregt te staan, zal zulke gev~angene terstond over
gebragt worden naar het gevangenhuis, in den Lastbricf benoemd, en zal bij de 
daarop volgende Zitting, door gezegd Hof gehouden te worden tot verhoor van 
.crimineele beschuldigden, worden teregtgesteld tor plaatse, in znlken lastbricf 
vermeld, of zal anderszins uit zijue gevangenis worden ontslagen ten opzigt van de 
misdaad, waarvoor hij ter teregtstelling naar zoodanige plaats is overgezonden 
geworden. _.: 

6~·--:-Geen persoon, die eeilmaal nit de gevangenis ontslagen is tengevolge 
v~n met m verhoor gebragt te zijn gewordeu voor zijne tercgtstelling binnen het 
h~ervoren beschreven tijdvak, zal onderhevig zijn weder in de gevangenis gesteld 
te worden, hetzij tot voorloopibO' onderzoek of tereb<Ytstellinp· ._voor dezelfde mis· 
daad. '~ 
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65.-Geen porsoon, die onder borgtogt gesteld is, en die niet ter behoorlijker 
tijd tot zijne teregtstelling zal gebragt zijn, zal verpligt zijn om verder borgtogt 
te geven, of onderworpen zijn weder in hechtenis gesteld te worden, hetzij tot 
voorloopig onderzoek of tot _teregtstelling voor dezelfde misdaad, waaromtrent hij 
te voren onder borgtogt gesteld was. 

66.-Niettemin zal noch eenige zulke loslating uit eenige gevangenis, noch de 
tijdsverstrijking der Borgacte ecnig beletsel zij n, dat zulk persoon in een bevoegd 
Geregtsho£ ter teregtstelling gebragt worde voor eenige misdaad, waarvoor hij 
vroeger in hechtenis gesteld was of onder borgtogt toegelaten. 

67.-Het Rondgaande Ho£ zal bij het slot. van elke Zitting al zulke gevan •. 
genen vrijlaten, als door de wet tot loslating geregtigd zijn zullen. 

68.-De boeten, hieryoren bepaald, zullen voor het Rondgaande Geregtsho£ 
verhaald kunnen ·worden ter instantie van den Staatsprocureur, of van de veron
gelijkte partij zonder verbouring aan den kant van den gevangene van het regt 
om bij Civiele Actie voor eenig bevoegd Geregtshof ook schadevergoeding te eischcn 
tegen den persoon, die aan zulke boete ond01~hevig zal z"ijn. 

69.-De vorm en wijze van behandeling, in eene teregtstelling van misdaden 
in het Rondgaand Hof opgemerkt te worden, zullen overeenkornstig de regelen,. 
orders en regulation zijn, welke wettiglijk daartoe zullen zijn of worden onder. 
worpen, yastgesteld en bevestigd. * 

70.-De klerken van de respectiye Landdrosten (tot dat anderszins daarin 
zal worden voorzien) zullen de betrekking bekleeden van klerken van het Vrede
regt en onder instructie van den Staatsprocureur, in zijne afwezigheid, zijne 
plaats vervullen in de prosecutie van crimineele zaken van mindere enormiteit, en 
waartoe znlke Geregtshoven jnrisdictie hebben zullen, voor de mindere Geregts
hoven van eenen Landdrost of van Landdrost en Heemraden ; alsmede om in bet 
voorafgaande onderzoek van Crimineele zaken van grootere enormiteit, die voor 
de hoogere Geregtshoven moeten teregtstaan, en wanneer de Staatsprocureur af
wezig zal zijn, alles te doen om zoodanig onderzoek geregeld en volledig te be
werkstelligen, als van den Staatsprocureur zou kunnen verwacht worden, wanner 
hij in persoon daarin werkzaam ware, en, indien vereischt, in het bev!'erkstelligen 
van zoodanig voorloopig onderzoek de bevelen van den Staatsprocureur te v:ragen 
en daaraan te gehoorzamen. 

71.-En zij het verder vastgcsteld, dat niets, in deze Ordonnantie voorkomen
de, zal beletten, dat eenige kleine of politiezaken of klagten wegens geringe a.an
randing, of gevechten, of van dronkenschap, rustverstoring, overtreding van 
1\iunicipale of andere regulatien, of geschillen tusschen heeren en dienstboden, 
of huurlingen en dergelijken voor de Geregtshoven van eenen Landdrost of Land
drost on Heemraden mogen worden aangeklaagd en geprosequeert door eenigeh 
Veldcornet, Municipale beambte, Constabel, in wiens betrekking zulks mogt te pas 
komen, of door eenig privaat persoon, in zoodanige zaak betrokken zijnde of belang 
hebbende1 zonder eenig certificaat, als bij Art:' 10 vermeld, van den Staatsprocu
reur noodig te hebben. 

72.-In het regt begrijpen van deze Ordonnantie moeten de termen "Magis
traat en \Vetsbeambten geschikt om decrimineelelastbrieven ten uitvoerte brengen," 
respectievelijk genomen worden aan te duiden en te meenen al zulke personen, als 
reeds zijn of zullen uit kracht van eenige wet of Ordonhantie worden aangesteld, 
benoemd en verklaard (hetzij Landdrosten, V rederegters, V eldcornets, Constabels 
of andere beambteu) te zijn zulke Magistraten of Beambten respectievelijk, als in 
deze Ordonnantie is bedoeld, en in' wier betrekking de uitoefening van eenige 
pligt to pas komt, en dat, zoo dikwijls melding gemaakt wordt van eenigen 
publiekcn ambtenaar of bcambte, zal daardoor ook worden verstaan de in der tijd 

t: Zie Art. 1, Ord. 3, 1877. 
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hestaande ambtenaar of beambte, of lie beambten die ah; zooclanig ageert, en dat 
het enkelvoucli()'e O'etal verscheidene personen zoo·wel als eon perHoou zal insluiten, 
en dat het man~elijke geslacht vrouwsporsonen zoowel.als manspersonen zal bevat
tcn, wanncor zulks in de mooning van dezo Ordonnant1e zal te pas komen. 

73.-Ji..Jn zjj het verder vastgesteld, dat doze · Ordonnantie kracht van wet 
hebben zal van en na den 15den dag van April eerstkomende. 

Gegegcyen to Bloemfontein, den 13dcn dag van Febraarij, 1856. 

J. N. BOSHOl!\ Staatspresidcnt. 
Bij order, 

J. \V. SPRUI.Fr, 
.. Fun g. G ou vts. Secretaris. 

ORDONNAN'fiE No. 5-1856. 

Ordonnantie tot do oprigting van een kantoor voor het rcgistrercn van acton in 
den Oranjeveijstaat, vastgesteld. door den HE(L V olksraad, in deszelfs 
yergadcring, gehouden te Bloemfontein; op den 14clen Februarij, 1856. 

1.-Nademaal bet noodig gcacht ·wordt dat een registratiekantoor worde 
opgerigt in den Oranjevrijsb1at, en de bezigheden en pligten van hetzelve door .. 
eene wetsbepaling worden gereguleerd: Zoo is het, dat bij dozen worclt vastge
steld en bepaald, dat het aan ZHEd. den Staatspresident zal vrijstaan, onder de 
bepalingen omtrent aanstellingen van publieke ambtenaren, in de Com.;titutie vel'
vat, van tijd tot tijd een geschikt en bekwaam persoon aan to stollen als Regis
teateur van Acten voor den Oranjevrijstaat. 

2.-l£n zij hot verder yastgesteld: 

" Dat de Registrateur -van Acton, tot hiertoe in die hctrokking gcdiend heb
bcnde, als ;r.oodanig zal zijn erkend, en in die betrokking continuercn; en dat aile 
transporten, schepenkennissen en andere acten wettiglijk door hem in zijne ge
melde betrckking voor deze geregistreerd, en die nog alzoo gercgistreerd zullcn 
worden, tot dat dezc Ordonnantie in werking komen zal, als zooclanig geregis
treerd in alle Gcregtshoven vn.n dezen Staat zullen worden aangomerkt, en daar
aan alle voorregten toegekend, die bij de wetten a.an bchoorlijk geregistreerde 
akten toekomen." 

3.-En zij het verder vastgesteld : 

" Dat het voor den Rcgistratenr van .Acten geoorloofd zal zijn, en hij wordt 
bij dozen bevolen om aile acton en instrumenten, beteekking hehbendc op personen 
of eigendommen binnen dozen Staat, die voor hem zullen zijn gepassecrd, of 
anderszins op behoorlijke a.uthoriteit officieel voor cenig ander ambtenaar, notaris, 
of ander bij de \Yet als daartoe geauthoriseerd persoon, binnen dozen Staat gepas
seerd, en welke acten behoorlijk en in goeden vorm zullen zijn uitgemaakt, en 
waar zulks vereischt wordt op een zegel geschreven of daarmede helegd, of. 
hehoorlijk gecet·tificeerd is, zoodanig te zijn belegd,-en welke acton in a Ue 
opzigten volgens bestaande wetten voor zoodanige registratie geschikt znllen zijn, 
en tot dien einde aan hem zullen worden gepresenteerd, te certificeren, te ondcr
teekenen en te r?gistreren, overeenkomstig met den regcl en vorm in rcgistratic
kantoren gewoonhjk geobservcerd." 

4.-En zij bet verder vastgesteld: 

" Dat alle acton van transport van vast eigendom, schepenkcnnisscn, vcr
bandbrieven, voor de differente I.1a.nddrosten of zoodanige andere am btenaren als 
daartoe door den Staatspresiden£ hicrna zulleu worden geautb.oriscerd, gepassecrd, 
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onverwijld aan den Registrateur van Acten znllen worden toegezonden in dupli
caat, door hem nagezien, en in behoorlijken vorm, en vergezeld met de vereischte 
procuration en documenten bevonclen zijnde, zal de Registrateur zoodanige acton 
.registreren, een daarvan in ziju kantoor bewaren, en hot dnplicaat aan den Land
drost of zoodanigen anderen ambtenaar, ter aflevoring aan den persoon, aau wien 
het mogt toekomen, terug zenden." 

5.-En zij het verder vastgesteld : 

" Dat de Landdrosten van de differente districten in dezen Staat, of bij 
hunne afwczigheid clan de ambtenaren die hun ambt zul1en vcrvullcn of waar
nemen (met uitzondering van den Landdrost van het district Bloemfontein), 
geregtigd znllen zijn, en zij worden bij dozen geauthoriseerd en bevolen om allf.l 
acten va.n transport van vaste eigendommen, en aile acten van verband op dezelve, 
een ieder in zijn district, en voor zoo verre zulke vasto eigendommeu in hot 
district, waarover hij zal zijn gesteld, gelegen znllen zijn, voor zich te doen pas
seren, en die te onderteekenen en te certificeren, en alle acten zoodanig voor 
eenigen Landdrost als voorrneld gepasseerd, zullen worden beschouwd van gelijkc 
kracht, en gelijk voorregt genieten, als of dezel ven voor den Registratour van 
A.cten gepasseerd 'iYaren." 

6.-En zij bet verder vastgesteld : 

" Dat de Landdrosten van de differente districtcn in dezen Staat (mot uit
zondering van don Landdrost van Bloemfontein als voormeld), gehouden zullen zijn 
behoorlijke registers in hunne lmntoren aan te houden, waarin zij alle transporten 
van vaste eigendommen, of verband op dezelven, elk in zijn district gemaakt, 
.zullen registreren, en zoodanige registratie op de gepasseerde acten certificoren. 

7.-En zij het verder vastgesteld: 

" Dat de Registrateur van ..!cten gehouden zal zijn met de eerstvolgendc 
post, nadat eenig transport van of verband op vastgoed voor hem gepasseerd en 
:geregistreerd za1 zijn, en welk vastgoed in eenig ander district dan bet district 
van Bloemfontein mogt zijn gelegen, aan den Landdrost van zulk district daarvan 
kennis te geven, om door hem in het Registratieboek van dat district te worden 
aangeteekend." 

8.-En zij het verder vastgesteld: 

" Dat geene act.e van transport van, of verband op vaste eigendommen, van 
kracbt zal zijn dan alleen nadat dozelve door den Registratcur van Acten :r,a1 zijn 
geregistreerd en als zoodanig gecertificeerd." * 

9.-En zij het verder vastgesteld: 

" Dat de respectieve Landdrosten als voormeld, gehouden znllen zijn omtrent 
de vormen van acten van transport en verband als voormeld, en van do wijze van 
registratie, en eenige andere formaliteiten daartoe betrekkelijk, zich te reguleren 
en te gedragen overeenkomstig zoodanige instruction als dooe den Registrateur 
van A.cten aan hen van tijd tot tijd zullen worden gegeven." 

10.-En zij het verder vastgesteld: 

" Dat alle transporten van, of verbanden op vasto eigend.ommen, die reeds 
·gemaakt zijn of nog zullen worden gemaakt en gcpasseerd als voormeld, en waar
van de grondbrieven of titels door den Wetgevenden Raa.d of don President van 
dezen Staat, ten gevolge van de magt die bij de wetten aan ZHEd. daartoe reeds 
is verleend geworden, of nog mogt worden verleend, niet zijn uitgevaardigd, 
onderteekend of bekrachtigd, onderworpen znllen zijn aan allc gevolgen, bepalin
gen en maatregelen, hoofdzakelijk met betrekking tot de grootte of uitgebreidheid 
van den grand, als waaraan de gezegde gronden onderworpen waren, voor dat 
.zoodanig transport of verband is gepasseerd goworden." 

* Zie Art. 16, Ord. No. 16, 1877. 
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7.-Uitzondering voor de Kwa]eers en Moravische Broeders.-lederen Kwaker of 
Moravischen Broeder, welke getuigenis zal moeten afleggen in.eenige zaak, hetzij 
crimineel of civiel, zal het, in plaats van den gewonen eed a£ te leggen, veroor
loofd zijn, om in de volgende woorden zijne of hare plegtige verklaring te maken, 
namelijk:-

Ik, .A. B., verklaar en bevestig plegtiglijk, opregtelijk en waarlijk, enz. 

Welke gezegde bevestiging en verklaring dezelfde kracht en hetzelfde effect 
hebben zal in aile Gerogtshoven en andere plaatsen, wanneer door de wet een eed 
vereischt wordt, als of zulk een Kwaker of Moravische Broeder in den gewonen 
vorm eenen eed had afgelegd ; en wanneer eenig persoon, zulk eene bevestiging of 
verklaring makende, zal schuldig bevonden worden van moedwilliglijk, valsche
lijk enter kwader trouw te hebben bevestigd of verklaard eenige zaak of ding, 
hetwelk, indien dezelve op de gewone wijze ingezworen ware geweest, zoude 
moeten beschouwd worden als moedwiilige meineed, zal ieder zulke overtreder 
onderworpen zijn aan dezelfde straffen, boeten en verbeuringen, waaraan personen 
onderworpen zijn of zuilen worden, die schuldig zullen bevonden worden aan 
moed willigen ~eineed. 

8.-Getuigen, wanneer onbevoegd ter oorzake van von'ge overtuig·ing van mis
daad, hoedanig de bevoegdheid van z~tlke getuigen weder hersteld.-Niemand zal in 
eenig geval bevoegd zijn getuigenis te geven, die door de uitspraak van eene jury, 
na verhoor in eenig bevoegd Geregtshof zal zijn schuldig bevonden aan meineed, 
of overhaling tot het doen van meineed of eenige misdaad of wanbedrijf, waar
tegen de straf des doods, of transportatie, of eerloosheid, of onbevoegdheid om 
getuigenis te geven, door eenige Wet of Ordonnantie van dezen Staat is of zal 
voorzien worden. Met verstande nogtans, dat zulke overtuiging, als hierboven 
gemeld, niemand onbevoegd zal maken getuigenis te geven, waar dezelve door 
uitspraak van eenig bevoegd Hof of authoriteit zal zijn te niet gedaan, of vonnis 
daarop gearresteerd, of waar zulk een persoon een wettig pardon heeft gekregen 
voor de misdaad waarvoor hij alzoo was schuldig verklaard, of waar ( uitgezon
derd ib. geval van schuldigverklaring aan meineed of overhaling tot het doen van 
meineed) zulk persoon de geheele straf heeft ondergaan, waartoe in betrekking 
tot zulke schuldigverklaring, als hierboven gemeld, hij zal zijn veroordeeld of ge
vonnisd, of zulk gedeelte daarvan als door eene bevoegde authoriteit niet zal zijn 
kwijtgescholden. 

9.-Medepligtigen, bevoegde getuigen.-Niemand zal in de teregtstelling van 
eenige crimineele zaak onbevoegd zijn getuigenis te geven, ter oorzaak dat hij 
een medepligtige zal zijn geweest, hetzij als principaal of deelgenoot in het begaan 
van eenige misdaad of wanbedrijf, dezulken ten laste gelegd in de Acte van 
beschuldiging, informatie, of aanklagt. 

10.-Medepligtigen, wanneer ontslagen vervolgd te worden, door getuigeni.<; te 
geven.-W aar eenig persoon, die een medepligtige was, hetzij als hoofdpartij of 
deelgenoot in het bedrijf van eenige misdaad of wanbedrijf, in de acte van be
schuldiging, informatie of beklag onder verhoor, bij de teregtstelling vermeld, in 
eenig geval zal voorgebragt worden, en als een getuige door en ten behoeve van 
de prosecutie, genegen zijn zal om als een getuige in te zweren, en zal tot vol
doening van het Hof ten voile antwoorden op al zulke wettelijke vragen als aan 
hem in zulk verhoor zuilen worden gedaan, zal zoodanig persoon, daardoor vol
slagen bevrijd en ontheven zijn van aile onderhevigheid van eenige regterlijke 
vervolging wegens eenige zoodanige misdaad of wanbedrijf, hetzij op aanklagte van 
den Publieken Aanklager of van eenige private partij, wanneer hij voorgebragt 
zal zijn geworden door den Publieken Aanklager, of waar hij voorgebragt zal ge
worden zijn ten behoeve van eenigen privaten aanklager, van aile vervolging voor 
dusdanige misdaad of wanbedrijf, op aanklagte van zoodanigen privaten aan
klager. En het kan en zal wettig zijn voor gezegd Hof, zoodanig ontslag in de 
archieven van de verrigtingen in zulk verhoo:r,. te notuleren; met dien verstande 
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altoos, dat zulk medepligtige als een getuige door of ten behoove van eenigen 
privaten aanklager geproduceerd zijncle, geenszins in eenige zaak verpligt zal zijn 
of wettiglijk gedwongen zal kunnen worden, om eenig vraag te beantwoorden, 
waardoor hij zichzelven zoucle kunnen schuldig makcn aan eenige misclaad of 
wanbedrijf, in de Acte van beschuldiging, informatie of beklag onder verhoor, 
vermelcl, tenzij hem zal worden aangeboden, en op de archieven genotuleerd, een 
geschrift onderteekencl door den beambte, die door de wet geregtigd is ter publieke 
instautie in zulk Hof te prosequeren, zulken medepligtige van aile onderhevig~ 
heid om wegens zoodanige misdaad of wanbedrijf ter instantie van den Publieken 
Aanklager te worden vervolgcl, vrijstellende. 

11.-Getul:genis ·uan medeplirJtigen, wnnneer oncwnnemeUjk als gettdgenis tegen 
zichzelven.-W anneer eenig zoodanig medepligtige, in ecnige misdaad of wanbe
drijf beschuldigd in eenige regterlijke aanklagt, informatie of heklag, als hier
voren gemeld, als eon getnige zal voorgebragt geworden zijn door of ten behoove 
van den Puhlieken Aanklager of van eenigen pri vaten aanklager~ (door wien van 
den heambte als vooraf gemeld, zal verkregen zijn eene geschrevene ontheffing van 
zulken medepligtige voor de onderhevigheid om vervolgd te zullen worden als 
voormeld), en getuigenis zal gegeven hehben hij de teregtstelling op zulke acto 
van heschuldiging, informatie of beklag, zal het niet geoorloofd zijn eenig ge
deelte van de getuigenis, welke· aldus door hem hij gezegde teregtstelling zal zijn 
gegeven, zoo als hiervoren gemeld, als getuigenis tegen zulken meclepligtige tc 
gehruiken, indien hij zelf daarna voor zulke misdaad of wanhedrijf mogt teTegt 
gesteld worden. Mits echter, dat niets, hicrin vervat, zal worden yerstaan, strek
kende om eenigen zoodanigen meclepligtige te ont.hoffcn of te verschoonen, ( indien 
hij schuldig zijn zal aan dubhelzinnigheid of verdraaijing, of verzv;rijging van de 
waarheicl, of indien hij schulclig zal bevonden worden aan mocdwilligen meineecl, 
terwijl hij als een getuige ondervraagd werd, hij eenig zulk verhoor of teregt
stelling, als voren gemelcl), van eenige straffen, boeten of verbeuringen, ·waaraan 
personen schuldig aan dubhelzinnigheid of verdraaijing van de waarheid, of over
tuigd van moed willigen meineed, zijn of zullen blootgestelcl wezen, door coni go 
Wet of Ordonnantie van dozen Staat ; of om eenige getuigenis, wclke anders 
bevoegd zijn zou en toegelaten zou worden in het verhoor Yan zulken medeplig
tige, onbevoegd en onaannemelijk te cloen zijn hij de teregtstelling van zulken 
persoon, wegens zich aan moedwilligen meineed te hebhen schuldig gemaakt, in 
zijne examination als een getuige in eenig zoodanig verhoor of teregtstelling als 
voormeld. 

12.-CJ.etn£genis vcm medepZ,/gtiyen, in hoe verre genoerrmwn tot veroordeeling.
Het zal wettig en hevoegd zij11 voor eenig Hof of Jury in eenige zaak, welke 
wettiglijk door zulk Hof of Jury regterlijk zal worden onderzocht om oenig per
soon to veroordeelen, welke aldus voor eenig zulk Hof of J-ury zal worden over
tuigd van eenige misdaad of wanbedrijf, hom in de acto van hoschulcliging, infor
matie of beklag onder vorhoor, ten laste gelegcl op · de enkele getnigenis van 
<lenigen zoodanigen meclepligtigc als voormelcl, mits, dat zulko misdaad of vvanbe
clrijf tot genoegen van zulk Hof of Jury respectivelijk door voldoenclc getuigenis, 
behalve de enkele en onbekrachtigde getuigenis van zulken modepligtige, zal wor
den bewezen werkelijk te zijn gepleegd._ 

13.-JJe,voeydhm:~.z VLm getu,/gen, nicttegenstaande hwwe verwantschap aan de 
partij door welke zij opgeroepen worden.-Niemancl zal onbevoegd zijn om gctuigenis 
te geven nit aanmerking van zijne hetrokking, hotzij door hloedvcrwantschap of 
.andere familiehetrekkingen, hestaande tusschen zulken persoon en den persoon 
voor of tegen wien hij zal opgeroepcn worden om getuigenis to geven. 

14.-ll[an en Vrottw onbevoegrle getn£gen voor of tegen elkancler.-Niemmu1 zal 
in eenig gcval hevoegd zijn of toegclaten worden getuigenis to geven voor of iegen 
den man of de huisvrouw van zulken persoon, of in eenige zaak waarin de man of 
huisvrouw van zooclanig persoon zal teregt gesteld worden voor oenige misdaacl of 
wanbedrijf, gezamenlijk met oenig amler persoon. · 
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15.-Uitzonclering.-~'let dien verstande echter, dat gcen man of \rouw, ter 
oorzake huns huwelijks, onbevoegd zal zijn getuigenis in eenige za~k te geven, 
waarin de een of ander hunner zal worden geprosequeerd, voor eemge misdaad 
tegen den persoon yan den andere bedreven. 

16.-UUzonclering in ver-colgingen voo1· Veelwijven'J.-In alle zaken van regts
vervolO'inrt ....,VeO'ens veelwijverij, zal geen persoon ( naclat bewijs van hot eerste 
huwelnk ~an den persoon aldus geproseq~eerd zal.~ijn bekomen), onbev?egd zijn 
O'etuiaenis te geven, tor oorzake van eemg hmvehJk tusschen den getmge en de 
~ezegde partij aldus vcrvolgd, aangegaan tijdens de yoortduring van het gezegde 
eerste hu welijk. 

17.-Geen persoon verpliyt te antwoorden op 'lTCl[fCn welke zijne hnisvrouw of 
haat man niet VeJ]Jliyt zo1.ule zzjn te antuJoorclen.-Niemand zal in oenige zaak ver
pligt zijn of wett.iglijk gedwongen kunnen worden cenige vraag te beantwoorden, 
of eenige getuigenis to geven, ·welke vraag of getuigenis de man of lmisvrouw van 
zulk persoon, inclien hij of zij als con getuige in zulke zaak onclervraagd werd, 
wettiglijk zou mogen weigeren, en niet ..... vettiglijk zoude kunnon verpligt worden 
te beantwoorden of te geven. 

18.-Geen persoon beroertd get1.~ir.;en,is te geven, well.·e man of ltm'svrouu.J onbevoegd 
zoztcle ziJn, tel' oorzake 1:an belan!f£n ueval van pmces.-In ell.co zaak waarin eenig 
persoon, uit kracht van eenige cler Voorzieningen van doze Ordonnantie, onbe
voegcl zijn zal getuigenis te geven, ter oorzake yan hot belang, hehvelk zoodanig 
persoon mogt hebhen in den uitslag van zulke zaak, zal de man of huisvrouw van 
zulk persoon even gelijk onbevoegd J'.ijn getuigonis in zulke zaak to geven. 

19.-llfan en Jiuisvrow,(), wanneer oubevoeg(l getuigem:s te geven, met betrekl;,ing 
tot hetyeen 'toorviel, 'l.'UUI' de outbincUng lwus lmu:elijl,·s.-Ka de ontbinding huns 
huwelijks, ter oorzako van overspel of eenige andere wettige reden, zal de man of 
\TOU w in eenige zaak niet beyoegd zijn, of toegelaten, of ged wongen, of wettelijk 
verpligt kunnon vvorden getuigenis to goven, met hetrokking tot eenige zaak of 
ding, hetwelk gedurende het bestaan huns huwelijks yoorviel, en waaromtrent 
zulk een man of vrouw niet hevoegd, of toegelaten, of verbonden, of wettig~ijk 
zoude kunncn zijn ged·wongen geweest, getuigenis to geyen, indien hun gezegd 
lm \velijk nog steeds gecontinueerd had te bestaan, ten tijde der regteEjko onder
zoeking van zoodani!!e zaak. 

20.-Get~tigen, wanneer oubccocg(l ter oo'rzake van belang h~ den uitslag van het 
Proces.-Niemand zal als getuige toegelaten worden, of bevoegd ziju getuigenis 
in eenige zaak to geven, waarin de partij tegen wien hij voorgebragt vmrdt 
getuigenif? te geven, zal ohjeoteoren, en ten gcnoege van het Hof, vmarin zulk 
cone zaak ondcrzocht wordt, bewijzon, dat eenig zeker voordeel direct ten faveure 
van zu1ken persoon zal voortspruiten door de uitspraak van het Hof ( vmar de 
zaak zoncler .Jury client) of de nitspraak van de Jury ( waar de zaak voor eene 
Jury mogt dienen). wanneer zulke uitspraak ten voordeele van de pa,rtij gegeven 
mogt worden, voor wien hij voorgehragt is getuigenis af te geven; of dat eenig 
zokcr nacleel direct znlken persoon zal to beurt vallen door zu]k een vonnis of 
uitspraak, wanncer die gegeven mogt worden ten gnnste van don persoon tegen 
wien hij voorgehragt word getuigenis te ~even. 

:n.-GetuifJC n£et onbevoegcl tcr oor::ake van TC[Jf tot eenige boete of sclwdever-
yoecling.-Eu zij het · verder vastgestelcl, dat in geval van eenige aanklagte tegen 
iemand wegens bet bedrijvon van eenige misdaad, de annklager altoos onder eecle 
zal 'vordeu genomen; maar dat bjj eene terogtstelling van den aangeklaagden 
pcrsoon, het aan do discretie van den Regter zal worden overge]aten om den 
aanklager als gctuige toe te laton of niot, wanneor bet blijken zal dat zoodanige 
uanklager ecnig geldelijk voordeel trekken zal uit eenige boete of nitgeloofde 
geldelijke bclooning, vmnncer do aangeklaagde partij sohuldig zal bevonden 
worden. 
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22.-VerongeUjlde padij bevoegcl in prosecutien ter instantie vcm den Publieken 
Aanklager.-Niemand zal in de prosecutie van eenige zaak, voor eenige misdaad 
of wanbeclrijf ter instantie van den Publieken Aanldager, onbevoegd zijn getui
o-enis te geven, ter oorzake dat zulk persoon beschadigd was of geacht werd 
beschadigd te worden door het bedrijf van zulke misdaad of overtreding; 

23.-Ve1·ongelijkte pa1·t(j bevoegcl in prosec~ttien ter zi:jner eigene instantie.
T!itzondering.-Niemand zal bevoegd zijn getuigenis in eenige zaak te geven, 
waarin hij zelf vervolgen zal wogens eenige misdaad of wanbedrijf; met uitzon- ./ 
dering waar zulke aanklagt geschieden mogt door eenige private partij onder 
Artikel 71 van Ordonnantie No. 4, op summier verhoor en aanklagte voor eenigen 
::MaO'istraat of V roderegter, of behalve waar door kracbt van e~mige Wet of 
Ordonnantie, waardoor eenige straf voor eenige misdaad of wanbedrijf voorzion 
is, het opzettelijk zal zijn bepaald en vastgesteld, dat het bevoegd zijn zal yoor 
den aanklager om getuigenis te geven in zulke prosecuties. 

24.-Professioneel vertromven, hoe of wc~nnee·r bevom-regt.-Geen Advokaat, 
Procureur, Soliciteur of Agent, behoorlijk geadmitteerd in eonig Gerogtshof 
binnen dezen Staat of eldet·s te practiseren, zal in eenige zaak bevoegd of wettig
lijk verpligt zijn tegen eenig per.soon getuigenis te geven, door welken hij ambts
halve werd geemployeerd of geconsulteerd, zonder de toestemming van zulken 
persoon belangende eenige daadzaak of ding, als waartoe zoodanig Advokaat, 
Procureur, Solicitour of Agent, ter oorzake van dnsdanig te zijn gebezigd en 
geconsulteerd, en zonder zoodanige toestemming, niet hevoegd noch wettiglijk 
verpligt zoude zijn getuigenis te gevon in eenigo gelijke zaak onder de voor
zieningen van bet Algemeen Romeinsch Hollandsch Regt, mits nogthans, dat geen 
zulk Ad vokaat, Procureur, Soliciteur of Agent, ter oorzake van zulke betrekking 
of consnltatie, onbevoegd of niet wettiglijk verpligt zaJ zijn getuigenis te geven 
ten opzigte van eenige daadzaak of ding betrekkelijk tot of verbonden met het 
bedrijf van eenige misdaad of overtreding waarvoor de persoon, door wien zulk 
Advokaat, Procureur, Soliciteur of Agent, aldus ·werd geemployeerd of geconsul
teerd, in zulke zaak wordt geprosequeerd, en welke daadzaak of ding, tor kennisse 
van zoodanigen Advokaat, Procureur, Soliciteur of Agent, gekomen zal zijn voor 
c:lat hij ambtshalve zal zijn geemployeerd of gecousulteerd geworden met het doel 
tot de verdediging van zulk persoon tegen zoodanige prosecntie. 

25.-Pertwnen nominc~le partijen op het a,rchiej, wanneer bevoegd.-Niemand zal 
in eenige zaak onbevoegd zijn getuigenis te geven, ter oorzake dat hij nominaal 
eene partij is in het proces op het archie£, mits hij niet persoonlijk onderworpen 
zal zijn voor de kosten van zulk proces, of dat hij zal zijn ontheven van zulke 
aansprekelijkheid, en geen belang hebben zal in den uitslag van zulk proces, 
zoodanig als volgens de Wet hem toch onbevoegd zoude maken om getuigenis 
daarin te geven, indien hij niet op het archie£ als eene partij in zulk proces 
voorkwam. 

26.-Begt '/.Jan partijen om zich te beroepen op clen eed van cle tegenovergestelde 
j}artij, en de magt der Geregtsho·oen om eeclen van part7'jen af te -nemen.-Met dien 
verstande altijd, dat niets hierin vervat, zal strekken of zoodanig uitgelegd 
worden om eenige partij in eenig proces het regt te ontnemen, om in de zaak in 
questie zich te beroepen op den eed van de tegenpartij, of om van eenig Geregts
hof in dezen Staat de magt te ontnemen, om een supplementairen eed van eenige 
partij af te nemen of te eischen, wanneer zoodanige eed volgens Wet aangeboden, 
afgenomen of geeischt zal mogen worden, of om de magt aan eenig Geregtshof te 
ontnemen, om onder eede te e:xamineren de partijen in eenig proces, of den cen 
of ander hunner in eenige zaak, waar zoodanige magt aan zulk Hof door eenige 
Wet of Ordonnantie mogt zijn of worden gegeven. 

27.-Scknldbel-.;enten·is, uxtnneer getuigenis tegen de pa1·ti:j door wien gedaan.
Eenige schuldbekentenis van · eenige misdaad of wanbedrijf welke tloor bevoegde 
getuigenis bewezen zal worden te zijn gedaan door ecnig persoon, die van zulke 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



118 WET OP GETUIGENIS. 

misdaad of wanbedrijf beschuldigd is, hetzij voor of na zijne gevangenneming, 
hetzij bij gelegenheicl van een regterlijk onderzoek of daarna, hetzij in schrift 
gesteld of niet, zal in iedere zaak tegen zulken persoon als getuigenis toegelaten 
worden, mits altijd dat zulke bekentenis zal bewezen worden door zulken persoon 
gedaan te zijn, vrijwilliglijk en ongedwongen, zijnde in zijn gezond en volkomen 
verstand, en zonder daartoe op eene behoorlijke wijze te zijn aangemoedigd 
gewordcn, en mits alverder, dat wanneer zulke bekentenis bij gelegenheid van een 
voorafgaand regterlijk onderzoek voor eenigen Magistraat, en op eenige crirni. 
neele beschuldiging zal zijn gedaan, zulk persoon vooraf overeenkomstig de Wet 
door gezegden Magistraat gewaarschu wd zal geworden zijn dat hij uiet verpligt 
is, in antwoord op de beschuldiging tegen hem, eenige opgaaf te doen, waardoor 
hij zichzelven mogt schuldig maken, en dat hetgeen hij dan zeggen zal als 
getuigenis tegen hem mag gebruikt worden; echter zal altijd worden verstaan, 
dat geene schuldbekentenis onder eede, en geen depositie door eenig persoon 
gemaakt, bij eenig regterlijk onderzoek, onder de voorzieningen van de 6lste en 
64st,e afdeeling van de Ordonnantie No. 64 van do Kolonie de Kaap de Goede 
Hoop, nu in kracht in dezen Staat, of van eenige Ordonnantie op Insolventiet 
hierna te worden gepasseerd, zal toegelaten wordf'n als getuigenis in eenige 
prosecutie van zulk persoon voor eenige rnisdaa.d of wanbedrijf, anders dan voor 
rneineed door hem bij zulk onderzoek begaan. 

28.-Get1tigen·is t·an sch·Mldbekent~m:s, in hoe verre genoegzamn tot veroonleeling. 
-Het zal geoorloofd zijn voor eenig Hof of Jury respectievelijk, waarvoor eenig 
pcrsoon (wegens eenige misdaad of wanbedrijf geprosequeerd) teregt gesteld zal 
worden, om zulk persoon wegens eenige misdaad of wanbedrijf, hem in de acte 
van beschuldiging, informatie of beklag ten laste gelegd, schuldig te verklaren op 
zulke bekentenis, door hem wegens het plegen van zulke misdaad of wanbedrijf 
(en welke erkentenis tot genoegen van zulk Hof of Jury respectievelijk zal 

. bewezen worden) gedaan te zijn geworden als voormeld, ofschoon zulko erkeutenis 
niet door eenige andere getuigenis bekrachtigd zijn zal, mits altijd dat zulke 
rnisdaad of wanbedrijf door bevoegde getuigenis (behalve de enkole en onbeves
tigde getuigenis van dusdanige belijdenis) tot genoegen van zulk Hof o£ Jury, 
respectievelijk zal bewczen worden ·waarlijk te zijn gepleegd geworden. 

29.-Bewi;js van claadzaken· ontdekt door ach1ddbebjdem:ssen., geen annemel?J'lc 
getuigen'is.--Het zal bevoegd zijn in iedere zaak getuigenis te admitteren, betrek
kelijk eenige daadzaak die anderszins als getuigenis aangenomen kan worden, 
niettegenstaande dat zulke daadzaak is ontdekt geworden, enter kennisse van den 
getuige gekomen, alleen ten gevolge van inforrnatie door den persoon onder 
teregtstelling gegeven, in ee:;:1ige bekentenis of depositie, hetwelk volgens do wet 
in zulke teregtstelling niet als getuigenis togen hem zal lm nnen aangenomen worden. 

30.-Schuldbekentem:s, geen getuigenis tegen anderen.-Geene bekentenis welke 
door eenig persoon gedaan wordt, zal in eenige zaak toegelaten worden als 
getuigenis tegen eenig ander persoon. 

31.-Getuigem's van eenen enkelen geloofwaardigen getuige, genoegzaa?n in 
Oiviele Zaken.-Het zal wettig zijn voor bet Hof, waarvoor eenig civiel proces 
zal dienen, eenige daadzaak bewezen te achten, en ten dien opzigte voor of tegen 
eenige partij in zulk proces uitspraak te doen op de getuigenis van eenen enkelen 
bevoogden en geloofwaardigen getuige. 

3~.-0ol.; voldoende in Orimineele Zalcen, 1.dtgezonderd vervolgingen voor 
meineed.-Het zal bevoegd zijn voor het Geregtsho£ of Jury, waanoor eenig 
persoon wegens eenige misdaad of wanbedrijf zal 'vorden teregt gesteld (met 
uitzondering in zoo verre als het hierin respectievelijk is en zal uitgezonderd, 
bepaald en vastgesteld worden) zulk persoon aau eenige misdaad of wanbedrijf, 
waarvan hij )n de acte van beschuldiging, informatie of beklag zal zijn bescbul
digd op de enkele getuigenis van eenig bevoegd en geloofwaardig getuige scbuldig 
te vinden, mits echter, dat het niet bevoegd zijn zal voor eenig zulk Hof of Jury, 
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om eenig persoon wegens de misdaad van meineed schuldig te verklaren op de 
getuigenis van een enkelen getuige, uitgezonderd wanneer in bijvoeging van en 
buiten en behalve de verklaring van zulk getuige, eenig ander bevoegd en 
geloofwaardig getuigenis, ten opzigte van de schuld van zulk persoon, aan zulk 
Hof of J·ury zal voorgebragt worden. 

33.-Getuigenis die niet te1· zake zi;'n aannemelijk.-Geen getuigenis zal in 
eenige zaak aangenomen worden, dat tot de zaak of het punt in geschil geene 
betrekking heeft of er niet bij te pas komt, en niet leiden kan om eenig punt of 
daadzaak in zulke zaak te bewijzen of te wederleggen. 

34.-Welk getuigenis met betrekking tot het karalcter der partijen toe te laten.
Geen getuigenis, met betrekking tot het karakter van eenig van de partijen tot 
eenige zaak, civiel of crimineel, of met betrekking tot het karakter van eenigc 
vrouw, op wier persoon eenige verkrachting of aanranding met voornemen om te 
verkrachten (in eenige prosecutie wegens zoodanige misdaad) voorgegeven wordt 
te zijn gepleegd, zal in zoodanige zaak aannemelijk of onaannemelijk zijn, welke 
in eene gelijkstandige zaak zulks mogt zijn of niet, onder de voorzienirigen van 
het algcmeen Romeinsch Hollandsch Regt. 

35.-Daadzalcen geadmittee1·cl op het archie!, behoeven geen beuJJ'o's voor of tegen. 
-Het zal voor eenige partij in eenige zaak onnoodig zijn getuigenis aan te bieden 
om te bewijzen, noch zal eenig zoodanige partij worden toegelaten om getuigeuis 
aan te voeren ter ontkenning van eenige daadzaak of punt, welke op het archie£ 
in zulke zaak als geadmitteerd zal zijn genotuleerd. 

36.-De beste gd~dgenis naar vennogen van de partij moet altijd gegeven 
worden.-Uitzonderingen.-Iedere partij op wien het rusten mogt om eenige daad
zaak of omstandigheid te bewijzen, zal verpligt zijn de beste getuigenis te produ
ceren, welke naar den aard en de natuur van zulke daadzaak of omstandigheicil. 
zal kunnen worden aangevoerd, en geene getuigenis met betrekking tot zulke 
daadzaak of omstandigheid zal toegelaten worden, waar het in de magt is van de 
partij die zulke getuigenis begeert voor te brengen om betere getuigenis, betrek
king hebbende tot zulke daadzaak of omstandigheid te produceren, uitgenomen 
met consent van de tegenpartij in het proces, of wanneer zulke tegenpartij 
volgens Wet belet zijn mogt eenige daadzaak of omstandigheid te betwisten, 
ter oorzake van eenige admissie welke bewezen mogt zijn door hem te zij!l ge
maakt. 

37.-Hoe aanstellingen tot publielve ambten kunnen bewezen wo1·d~n.-Om de 
aanstelling van eenig publiek ambtenaar of authoriteit van eenig persoon zoodanig 
agerende te bewijzen, zal het genoegzaam zijn daarvan zoodanig bewijs te 
produceren als gewoonlijk voor Geregtshoven in zulke gevallen als voldoende 
beschouwd wordt. 

38.-Bestaande Wet in betrekking tot geschreven getuigenis, zal hierdoor niet 
geaffecteerd of veranderd wo1·den.-Niets, hierin vervat, zal strekken of uitgelegd 
mogen worden, aan te doen, te veranderen of te herroepen, eenige Wet of 
Ordonnantie, nu in kracht in dezen Staat, betrekkelijk bewijs van eenig archie£, 
acte, instrument of geschrift, of het effect van dien, of van eenig afschrift of 
extract daarvan, als getuigenis geproduceerd zijnde. 

39.-Magt van Rondgaande Geregtshoven om verklaringen genomen "de bene 
esse" te admitteren.-Niets, hierin vervat, zal strekken of nitgelegd worden eenig 
Rondgaand of Hooger Geregtshof te beletten, om de depositie van eenig getuige 
toe te staan, die uit kracht van eenigen regel of order van zulk Hof of van 
cenigen Landdrost als een lid van zulk Hof genomen is de bene esse, als getuigenis 
in eenige civiele zaak te worden aangevoerd in het Hof, waarin zulkR regel of 
order zal gemaakt geworden zijn. 
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40.-Verklctringen van gestorvene of afwezige get~tigen, door lJ!agistraten afge. 
nomen, wanneer aanne,melijk in Or£mineete Zaken.-De ver~~armg van eenig 
getuige onder eede voor eenig Magistl~aat afgelegd ~ op de WlJZO als ~oor ~e wet 
omtrent ecmig voorafgaand onderzoek IS bcvolen, en m de tegenwoordtghmd van 
eenig persoon, die voor zulken :M:agist~aat is gebragt geworden, op. ~e beschul. 
diging \-an eeuige misdaad of wanbedr1jf gc~leegd te hebben), ~~1 blJ de t?reg~. 
stelling van zulkcn pcrsoon, voor zulke m1sdaacl o~ wanbednJf als getmgems 
toegelaten worden, mits dat het onde7 eede ter V:~ldoemng van h~t Hof zal worden 
bewezen dat zulk getuige overleden IS, of dat hi] door de bestellmg en toeleg van 
den gevangene terng gehouden is .van de teregtstelling, en dat de ver~daring als 
getnigenis voorgebragt, dezelfdo 1s welke onder eede voor den Magtstraat was 
afgelogd, zonder eenige veranclering. 

41.-Verklaringen van verstorvene of afwezende getuigen in een vo1·ig Proces, 
wanneer aannemelijk.-De verklaring van een verstorven of afwezig zijnde getuige, 
die onder cede bij het dienen van eenig vroeger civiel proces, tusschen d~zelfde 
partijen werd afgenomen, zal op dezelfde wijze mogen aannemelijk z1jn als 
getuigenis, waarop de verklaring van eenig verstorven of afwezig zijnde getuige 
in een gelijk goval zoude aannemelijk zijn volgens de algem~ene ';etten. 

42.-Verklaringen VLtn .l~,ranken onder het vooru£tzigt cles dood.<;, wanneer aanne. 
,nwlijk.-De verklaring door eenig krank persoon onder het vooruitzigt des doods 
:'tfgelegd, zal als getuigenis in iedere zaak aannemelijk zijn in zoo verre als bij de 
algemeene wetten in zulke gevallen is voorzien. 

43.-Getuigenis op hooren zeggen, wanneer aannemelijk.-Geen getuigenis, wan. 
neer het op grond van hooren zeg_;en is, zal in eenige zaak aannemelijk zijn 
wanneer zulke getuigenis niet zal mogen aangenomen worden in eenige gelijk. 
soortige zaak, dienende voor eenig Hof van J ustitie, handelende overeenkomstig 
het A.lgemeen Homeinsch Hollandsch Hegt. 

44.-lVelke vragen getnigen wettigli:jk 1nogen weigeren te beantwoorden.-Ieder 
getuige zal mogen weigeren, en zal niet wettiglijk gedwongen kunnen worden, 
om op eenige vraag te antwoorden, welke zulke getuige (zoo hij in eenige over· 
cenkomstige zaak dienende voor eenige van de Ho\ren van J ustitie handelende 
overeenkomstig het Algemeen Homeinsch Hollandsch Hegt ondervraagd werd) 
mogt weigeren, en niet naar regt zou verpligt zijn op te antwoorden, ter oorzaak 
dat het antwoord van zulk getuige hem zoude kunnen blootstellen aan eenigc 
straffen,-'' boeten of verbeuring, of aan eene crimineele beschuldiging, of tot 
verlaging van zijn karakter. 

45.-Welke vragen getltiger& volgens wet niet mogen weigeren te antwoorclen.-Een 
getuige vermag volgens Wet niet wcigeren te antwoorden op eene vraag, dienende 
tot de zaak onder verhooring, het beantwoorden van welke vraa()' gcene strekking 
heeft 7.ichzelven te doon beschuldigen of hem bloot te stellen °aan straf of ver
benring van eenigen aard hoegenaamd, ter oorzake alleenlijk, of op den eenigen 
grond, dat het beantwoorden van dusdanige vraag de strekking zoude kunnen 
hebben, dat hij eene schuld erkent, of anderszins onderworpen zou worden aan 
eene ci viele actio. 

~6.-Welke daadzalr,en, enz., bevoorregt tegen ontdeleking door getu'igen.-Geen 
getmge zal in eenig geval mogen worden verpligt of toegelaten om getuigenis te 
geven, belangende eenige mededeeling gemaakt aan of door zulk getuige, waar
omtrent, indien de zaak dienende ware voor eenig Gere()'tshof handelende over
e~nkomstig het Algemeen Homeinsch Hollandsch Hegt, z~lk getuige niet wettig
hJk zoude verpligt zijn of toegelaten zijn getuigenis te geven, om redo dat zulke 
daadzaak of omstandigheid, of mededeeling op het principe van publieke staat
kunde, of in aanmerking nemende het publiek belang niet behoort ontdekt te 
worden, en tegen eene openbaring bevoorregt is. 
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47.-Geloofwaardigheid van getl~igen, hoe te worde'n betichtigcl of ondersteund.
Het zal in ieder geval voor eenige partij bevoegd zijn om de geloofwaardigheid 
van eenig getuige te betichtigen of te ondersteunen, hetzij die tegen of voor zulke 
partij geproduceerd is op eenige wijze en door eenig getuigenis, op of door welke, 
:zoo de zaak voor eenig Geregtshof (handelende overeenkomstig het Algemeen 
Romeinsch Hollandsch Regt), dienende ware, de geloofwaardigheid van zulk 
getuige door zulk persoon mogt worden betichtigcl of ondersteund, en op geen 
andere wijs en door geen andere getuigenis hoegenaamd. 

48.-Vorige Wet, hoever herroepen.-En zij het verder bepaald, dat van en na 
den tijd dat deze Ordonnantie kracht van wet zal hebben bekomen, alle W etten, 
Ordonnantien, gewoonten, gebruiken en praktijk vooral in kmcht binnen dezen 
Staat, zullen zijn herroepen in zoo verre als dezelve strijdig zijn mogten met de 
voorzieningen en bepalingen in deze Ordonnantie vervat. 

49.-Tot het goed verstaan van de meening van deze Ordonnantie is bepaald, 
dat onder den term " :Magistraat," hierin voorkomende, zal worden begrepen de 
Landdrost van eenig district, of zooda.nig ander ambtenaar aan wien de uit-

~ .Oefening van de pligten van eenen Magistraat wettiglijk zijn of zullen zijn opge
dragen, dat het enkelvoudig getal verscheidene personen zoowel als een persoon 
zal insluiten, en dat het mannelijk goslacht vrouwen zoowel als mannen zal 
bevatten, wanneer zulks zal te pas komen, en blijkbaar zoodanig zal zijn gemeend. 

50.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben van en na den 15den dag 
van April, 1856. 

Gegeven te Bloemfontein, den 14den dag van :B~ebruarij, 1856. 

J. N. BOSHOF, Staatspresident .. 

Bij order, J. W. SPRUIJT, 
Fungd. Gouvernements Secretaris. 

ORDONNANTIE No. 7, 1856. 

Ordonnantie ter bepaling van eene gelijke hefting van Licentien, Zegelregten en 
Kantoorpenningen in alle districten van den Oranjevrijstaat, is herroepen 
door Ordonnantie No. 3, 1859. · 

ORDONNANTIE No. 8-1856. 
Ordonnantie voor de oprigting van :Municipale Collegien in de steden en dorpen 

van den Oranjevrijstaat, vastgesteld en bepaald door den REd. V olksraad 
van den Oranjevrijstaat, in deszelfs vergadering, gehouden te Bloemfontein, 
op den 15den dag van Februarij, 1856. 

1.-Nademaal het noodig bevonden is, dat er Municipale Regulation inge
yoerd worden tot de betere inrigting van plaatselijke aangelegenheden binnen de 
steden en dorpen van den Oranjevrijstaat, en er tot dien einde Municipale Colle
gien worden opgerigt : Zoo wordt bij deze bepaald en vastgesteld, dat van af den 
tijd dat deze Ordonnautie in werking komen zal, het aan eenigen Landdrost o£ 
V rederegter zal vrijstaan, en hij wordt bij deze bevolen, wanneer een verzoek in 
geschrifte daartoe aan hem zal worden ingezonden, onderteekend door niet minder 
dan vijftien huishouders, woonachtig zijnde binnen eene Engelsche mijl van hot 
midden van zoodanige stad of dorp, om eene bijeenkomst te beroepen, bestaande 
nit huishouders, in de meening van deze Ordonnantie begrepen, om te beslissen 
o£ Municipale Regulation voor de bedoelde stad o£ dorp zullen worden aangeno
men en ingevoerd, of niet. 
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2.-Van zoodanige bijeenkomst als in het voorgaande artikel vermeld, zal 
door den Landdrost of V rederegter ten minste drie we ken vooraf kennis moeten 
gegeven worden door advertentien i?- de "Courant,". en op twee of meer in het 
oogvallende plaatsen binnen zoodamg dorp of zoodamge stad aangeplakt. 

3.-De Voorzitter van de bijeenkomst zal de requisitie oplezen of doen op
lezen, en bij meerderheid van stemmen door de vergaderde h~ishouders doen 
hcslissen of Municipale Regulatien zullen worden aangenomen of met. 

4.-W anneer in de bijeenkomst opgemeld zal worden besloten, dat Municipale 
Regulatien zullen worden aangenomen, zullen de huishouders dadelijk overgaan 
tot het benoemen van een Committee, om de Municipale Regulation op te stellen 
en uit te maken, welk Committee bij meerderheid van stemmen zal gekozen wor
den. 

5.-Het gekozen Committee zal binnen eene maand de MunicipaleRegulat.ien 
moeten uitmaken, en aan de huishouders voorleggen, in eene bijeenkomst door 
hetzelve te worden beroepen, op eene kennisgeving bij advertentie van ten minste 
zeven dagen vooraf ; hierin nalatig zijnde, zal zulk Committee vervallen zijn, en 
ean ander moeten worden gekozen door eene bijeenkomst daartoe door den Land
drost of V rederegter opgeroepen. 

6.-Het Committee zal in de Regulation de limieten van de Municipaliteit 
bepalen, dezelve, indiea noodig, in wijken verdeelen, en bet getal der Municipale 
Commissarissen en Wijkmeesters bepalen; ook voorzieningen rnaken om het on
roerend goed binnen dezelve gelegen, te klassi:ficeren en waarderen, en Regulatien 
te maken voor alle andere eiuden van algemeen belang, en boeten en straffen op 
overtredingen van de gezegde Regulation bepalen. 

7.-De Landdrost, Vrederegter, of een der huishouders binnen de gemelde 
Municipaliteit woonaehtig, zal V oorzitter zijn bij de bijeenkomst, wanneer de ge
maakte Municipale Regulatien zullen worden voorgelegd, mits geen lid van het 
Committee zijnde, en de Voorzitter zal eerst elke Regulatie in het bijzonder, en 
daarna het geheel in eens tot stemming brengen, of dezelve aangenomen, verbeterd 
of verworpen zullen worden. 

8.-De Regulatien door de bijeenkomst aangenomen, zullen onverwijld aan 
den Staatspresident worden toegezonden, om door den Uitvoerenden Raad te wor
den verbeterd of goedgekeurd, en ingeval de gezegde Regulatien zullen worden 
goedgekeurd, zullon dezelve op de gewone wijr.e worden gepubliceerd en 
kracht van wet hebben; doch ingeval de Uitvoerende Raad eenige verandering in 
de Regnlatien maken zal, zal dezelve met de veranderingen naar den Voorzitter 
van de bijeenkomst, of bjj zijne afwezigheid naar den Landdrost worden terug
gezonden, die na eene kennisgeving van zeven dagen eene andere bijeenkomst zal 
houden, om door de meerderheid van stemmen van de huishouders te doen beslis
sen of de gemaakte veranderingen zullen worden aangenomen of niet. 

9.-·W anneer de veranclerde Regulatien door de huishouders niet zullen aan
genomer: .worde1~1, zal het Committee nienwc Regulatien uitmaken, en die op de
zelfde WIJZe als m het eerste geval is voorzien, ter goedkeuring submitteren. 

10.-Nadat de Municipale Regulation zullen zijn vastgesteld, en kracht van 
wet zullen hebben bekomen, zal het geoorloofd zijn om van tijd tot tijd daaraan 
te verancleren of a£ te doen, zoo mede verdere Regulatien bij te voegen ; doch 
daarto~ .zal op e.ene ~equisitie, geteekend door niet minder dan vijftien huishou
ders, .hiJ C_ommissarissen aanzoek moeten gedaan worden, die dan na de gewone 
kenmsge:vmg van zeven dagen eene bijeenkomst van huishouders zullen doen 
ho~den, m welke bijeenkomst de verlangde veranderingen in de bestaande Regu
latwn, of de verhtngde nieuwe Regulation op dezelfde wijze zullen moeten worden 
aangenomen, en die clan ook de verdere approbatie van bet Uitvoerencl Gezag 
zullen bekomen op dezelfde wijze als omtrent de oorspronkelijke Rcgulatien is 
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bepaald, en alzoo mede kracbt van wet bekomen, onder verstandhouding altoos, 
dat het niet wettig of geoorloofd zal zijn dat in eenige Municipale Regulation iets 
voorkome of vastgesteld worde, dat tegenstrijdig is met eenige voorzieuingen in 
dcze Ordonnantie gemaakt. 

11.-Na de goedkeuring en publicatie van de Municipale Regulation, zal de
Landdrost, na kennisgeving van ten minste tien dagen, eene bijeenkomst houden, 
waarin bij meerderheid van stemmen door de hnishouders de Mnnicipale Commis
sarissen, naar het getal en de Regulation bepaald, zullen worden gekozen. De 
Landdrost of een Vrederegter zal bij die bijeenkomst Voorzitter zijn. 

12.-Niemand zal als Commissaris van de Municipaliteit mogen gekozen wor-
den, tenzij hij bezitter zij van vast eigendom, tot de waarde van niet mirider dan 
£200, binnen gemelde Municipaliteit gelegen, en zelf binnen de Municipaliteit 
wone.* 

13.-Bij eenige bijeenkomst gehonden, tot kiezing van eenen Municipale 
Commissaris, zal zulke kiezing moeten geschieden bij meerdcrheid van stemmen, 
bij loting. nadat do kandidaat eerst do01 iemand der huishonders zal zijn voorge
steld, en door een ander gesecondeerd; wanneer de stemmen staken, zal voor zulk 
eenen op nienw worden geloot; en weder stakende, zal de V oorzitter een beslis
sende stem hebben. 

14.-Met het einde van drie jaren na de eerste kiezing, en daarna van tijd 
tot tijd met het einde van drie jaren van elke volgende kiezing, ~mllen nieuwe 
Commissa,rissen worden gekozen; de oude zullen echter weder yerkiesbaar zijn. 

15.-De kiezing van zulke nieuwe Commissarissen, en ook elke kiezing van' 
cenen Commissaris in de plaats van een of meer der Commissarissen die afge
treden mogten zijn door resignatie, vertrek uit de Municipaliteit, sterven als 
anderzins, zal op dezelfde wijze geschieden als bepaald is omtrent de eerste. 
kiezing. 

16.-Eenige Commissaris die ophonden zal de vereischte qualificatie in land
good te bezitten, of die zich zal absenteeren van de geregelde bijeenkomst van 
Commissarissen, yoor meer dan zes maandeh, of die bankroct raakt, of onbe
kwaam wordt de pligten van zijn post te vervnllen, door ziekte of ongesteldheid van 
ligchaams- of verstandsverrnogen, of die onder Municipale Commissarissen eenige 
profijt_elijke bediening in Mnnicipale zaken zal aannemen, zal beschouwd worden, 
?2_Jso facto, zijn post als Commissaris te hebben verbeurd. 

17.-Wanneer met de kiezing van een of meer nieuwe Commissarissen, zoo 
als in de drie laatst voorgaande artikeleo. voorzien is, mogt worden verzuimd, zal 
bet aan den Landdrost vrijstaan, op aa.nzoek in geschrift, van drie of meer huis
houders, eene bijeenkomst te beroepen, ten einde zoodanige verkiezing van Com
missarissen te doen plaats vinden. 

18.-De Commissarisseu znllen hunne geregelde bijeenkomsten tot het ver
rigten der bezigheden van de Municipaliteit moeten houden, ten minste eenmaal 
in elke maand, en aile klagten of voorstellingen, Municipale zaken belangende, 
moeten aaubooren of aannemen. 

1D.-Drie van bet getal der gekozene Commissarissen znllen eon quontm 
uitmaken tot de verrigting van eenige bezigheid in hun ambt voorkomende. 

20.-De Commissarissen hebben de magt om een Tresorier en aile andere 
beambten aan te stellen, die volgens de Regulation zullen zijn toegestaan, en hen 
van hunne bediening kunnen removeren. 

21.-De Commissarissen zullen instruction voorschrijven aan alle Municipale 
beambten door hen aangesteld, overeenkomstig deze Ordonnantie en Regulation. 

* Zie Art. 24, Ord. No. 14, 1877. 
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22.-Geen Commissaris zal nit de Munieipale fondsen eenig salaris of loon 
mogen trekken, of voor eenige verrigting in zijne gemelde betrekking van iemand 
hoegenaamd eenig handgeld of loon mogen vragen o£ aannemen; d!tarvan over
tuigd wordende, zal hij worden beschouwd zijn ambt te hebben verbeurd. 

23.-De Commissarissen zullen het regt hebben om voor eenig Geregtshof te 
prosequeren ; ook zullen zij door eenig' persoon voor eenig Geregtshof mogen 
worden geprosequeerd in den naam en bij den titel of heschrij ving als " De Com
missarissen van de Municipaliteit van ," en zij zullen niet voor 
eenige kosten door o£ in processen, door of tegen hen, in hunne gemelde betrek-
king gemaakt, persoonlijk a~tnsprakelijk zijn, tenzij zoodanige onkosten zullen 
zijn gemaakt of veroorzaakt ten gevolge van moedwillig verzuim of font van een 
of meer hunner. 

24.-De Commissarissen znllen al hunno handelingen in een boek notuleren, 
en telkens door twee hnnner die tegenwoordig zijn, doen onderteekenen, en zulk 
hoek zal voor eenig Geregtshof mogen worden gepeoduceerd en aangenomen, als 
p1·ima facie getuigenis van alle har1delingen van de Commissarissen voormeld, in 
eenige zaak, civiel of crimineel. 

25.-De Commissarisi. n zullen behoorlijk book en rekening moeten doen 
, honden van aile Municipale ontvang3ten en uitgaven; welk boek ter inspectie van 
elk een der hnishouders o alle gepaste tijden open zal zijn, on ingeval de Com

fmissarissen zoodanige inspectie zullen weigeren, zal zulk een Commissaris voor 
elke weigering verbeuren eene boete, niet to bovengaande drie pond sterling, ten 
profijte van de Municipale fondsen. 

I 
26.-De rekeningen van Municipale ontvangston en uitgaven znl.len met den 

~31sten December van elk jaar afgesloten worden, en cbarvan voor het einde van 
Uanuarij daat'op volgende een afschrift aan het kantoor van de Commissarissen 
gedeponeerd, ter inspcctie van de huishouders of alle belangbebbende personen. 

27.-De Commissarissen mogen, wanneer zij zulks zullen good vinden-; en 
zullen gehouden zijn wanneer zij daartoe eene requisitie in geschrifte, ondertee
kend door niet minder dan 15 huishouders, ontvangen, eene bijeenkomst beroepen 
van de huishouders, na behoorlijke kennisgeving van ten rninste tien dagen te 
voren, ten einde bij meerderheid van stemmen te bepalen het qedrag dat op de 
onroerende eigendommen, binnen de Municipaliteit gelegen, als belasting'X< zal wor
den geheven over niet langer dan twaal£ maanden loopende, om te 'ivorden gebe
zigd voor elk en ieder der oogmerken van doze Ordonnantie; onder voorwaarde, 
nogtaus, dat hot een ieder persoon die zich onder zoodanige belasting bezwaard 
gevoelt, zal vrijstaan naar eenig Geregtshof, jurisdictie hebbende, te appelleren, 
welk Hof de magt zal hebben daarop uitspraak te doen: en verder met de ver
standbouding, dat geene publieke Gouvernements, kerkelijke of publieke school
gebouwen, niet als woonhuizen gebezigd, met eenige belasting zullen worden 
bezwaard. 

28.-De Commissarissen zu lien eenen Colleeteur benoemen, om de belastingen 
te ontvangeu, en de Collecteur zal gchouden zijn bij aanvraag voor betaling der 
belasting, eene authorisatie te produceren door ten minste twee Commissarissen 
on~erteekend, en waarop bekend moet staan het hedmg in gebreke waarmedc de 
hmshouders, van wien betaling gevorderd wordt, belast zijn, zoo,vel als het ge
heele bedrag van hen gevorderd. 

29.-Binnen veertig dagen nadat de Collecteur tot de beffing van belastingen 
zal zijn gequalificeerd, zal hij het gecollecteerde bedrag aan den r.rresorier verant
w:oorden, met een oertificaat daarvan, onder zijne na.amteekening, om als bijlage 
b1j de rekening van den Tresorier te worden bewaard, on de kwitantie van den 
Tresorier voor het inbetaalde bedrag, zal voldoende zijn om den Collecteur voor 
dat bedrag van verdere verantwoording te ontslaan. 

* Zie Art. 18, Ord. No. 7, 1877. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



OMTRENT MUNICIPALE COLLEGIEN. 125,. 

30.-De Municipale belasting zal mogen worden gevorderd van den eigenaar· 
of eigenaars, of van den bewoner of bewouers van het belaste good, en bij gebreke 
van botaling zullen de Commissarissen naar hun goedvinden den eigenaar o£· 
bewoner, of beide, afzonderlijk of gezamenlijk, tot de betaling in regten mogen 
vervolgen, met behoud voor elken zoodanigen eigenaar of bewoner respectievelijk 
van zoodanige schadevergoeding als de een tegen den ander wettiglijk zal vor
meenen te hebben. Welte vorstaan, dat geen bewoner, geen eigenaar zijnde, zal 
kunnen worden aansprekelijk gemaakt voor eenige belasting die verschuldigd zijn 
mogt op hot door hem bewoonde goed, v66r den tijd zijner inwoning. 

!:31.-De Commissarissen mogen nachtwachters, straatbewaarders en andere 
personen aanstellen, tot bewaring van of opzigt over straten en publieke werken, 
en tot bewaring der rust in de gezegde Municipaliteit, en zulke personen zullen 
in de uitoefening hunner pligten dezelfde magt en authoriteit hebben als Konsta
bels. De Commissarissen znllen Instruction en Regulation voor zn1ke personen 
uitmaken. 

32.-De Commissarissen znllen de magt hebben tot het aankoopen van brand
spuiten, aanschaffen en oprigten van lampen tegen huizen, palissaden, enz., het 
doen vervaa.rdigen van brnggen, dammen en andere waterwerken, en dezelve in 
goeden stand honden, het verdeelen van water tot bevochtiging der erven, en, het 
heffen van belasting daarop, het in goeden en bruikbaren stand houden van de 
publieke straten, wegen, kanalen, enz., binneh de limieten van de Municipaliteit. 

33.-De Commissarissen zullen markten en schutkralen oprigten, en die,. 
benevens het geb:~mik der stads of dorps weilanden, stollen onder zoodanige ~1uni
cipale Regulation als tot dien einde gemaakt en goedgekeurcl zullen zijn. 

34.-De Municipale Regulation zullen ook voorzieningen maken. tot het 
examineren en ijken van maten en gewigten, tot het aanhouden van slagthnizen,. 
en reinheid bij en in dezelven, omtrent het geweldig drijvcn of jagen met wagons, 
karren, of te paard door de straten, en het ruimen van hindernissen of vniligheid 
en wat meer te pas komen zal tot instauclhoudi11g van een geregeld Mnnicipaal 
bestuur. 

35.-W anneer door eenig persoon opzlilttelijk eenige schade aan eenige 
publieke werken, gebouwen, of eenig ander ding onder opzigt of gebiod van de 
:l\1unicipale Commissarissen zal worden godaan, zal zooclanig persoon zonder last. 
brief mogen worden opgevat, en in het gevangenhnis geplaatst, en voor elke zoo-
danige overtreding worden gestraft uaar den aard derzelve en de discretie van den 
regter, en daarenboven gehonclen zijn de gedane schade te vergoeden. 

36.-Municipale Commissarissen mogen contracten aangaan voor het vervaar
digen van eenig werk, of leveren der materialen, doch zij zullen goon zoodanig· 
contract sluiten voor eelie som te boveng;aande £30, zonder vooraf voor tenders 
voor zulk work te hebben geadverteerd; doch geen Commissaris zal direct of indi
rect een aancleel in zulk contract of tender hebben, op straf-fe van verbeurd· 
verklaring van al het aandeel of belang dat hij in zulk contract mogt hebben, 
en worden beschouwd ipso facto, zijne bediening als Commissaris te hebben ver
loren, zoodanig, dat hij nimmer wecler tot die betrekking zal verkicsbaar zijn. 

37.-Commissarissen zullen het regt hebben onder de Regulation als voor
melcl, huizen of land voor Municipale cinde te huren of in te koopen. 

38.-Het eigendomsregt op alle weiland.en of andere grondcn, straten, wegen 
of gebouwen, waarop de. inwoners van eenige J.\!Iunicipaliteit ten eenigen tijde een 
gemeen regt znllen hebben of bekomen, zal overgedragen zijn, en geplaatst in 
handen der Cornmissarissen van zoodanige Municipaliteit, voor zoolang zij in die 
betrekking zijn ; met dien verstande nogtans, dat zij geen magt zullen hebben 
eenig gedeelte ~an zoodanige gehouwen of grond to verhuren, te verkoopen of op 
eenige andere ·wijze to ,~enTecmden, dan aileen met toestemming van twee derdo 
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deel der huishouders, in publieke bijeenkomst, en na behoorlijke kennisgeving Vall 

ten minste tien dagen te voren, tot dien einde vergaderd, en dan nog na bekomen 
13anctie van den Uitvoerenden Raad. * 

39.-Het 1·egt van bezit in alle losse goederen tot Municipale einde aange. 
scbaft, zal bij de Commissarissen gevestigd zijn ; en zij mogen over dezelven 
·disponeren naae goedvinden en naar vereischten van de belangen der Municipali. 
teit. 

40.-Aile prosecntien vvegens overtredingen van deze Ordonnantie, of eenige 
.O.er vastgestelde Mnnicipale Regnlatien, zullen in het Hof van den Landdrost of 
~1:agistraat, die over zoodauige Municipaliteit jurisdictie heeft, kunuen geschie. 
<len, en iugeval eenig persoou tot de betaling van eene boete zal worden gecondem. 
neerd, en in gebreke blijft die te hetalen, zal zoodanige ovcrtreder in het gevangen. 
huis mogen worden .geplaat.st, voor eenen tijd, niet te bovcngaande drie maanden. 
Aile boeten zullen in de Municipale kas worden betaald; doch het zal aan Commis. 
sarissen vrijstaan een gedeelte daarvan aan den aanbrenger in eene zaak toe to 
kennen . ...... 

41.-Ieder manspersoon die bewoner is van eenig huis, winkel, of kantoor, 
hetzij als eigenaar of huurder, van eene jaarlijksche waa,rde van £5 of daarboven, 
zal beschouwd worden een residerende huishouder te zijn, naar de meening van 
deze Ordonnantie, en zal bij elke bijeenkomst, als hij persoonlijk tegenwoordig is, 
een stem hebben, en niet meer, en in geval van eenige kwestie over het regt van 
stem men bij eenige publiekc bijeenkomst, zal de Voorz itter da..<trin beslissen. t 

42.-Ingeval eenig huis of gebouw door meer dan een hui'shonder bewoond 
mogt zijn, zal elk een derzulken mogen worden beschouwd als resident huishou· 
'i'der, mits dat de jaarlijksche huur of waarde van zulk huis gezamenlijk zooveel 
bedraagt, dat het op niet minder dan £5 per hoofd te staan komt. 

~ 43.-In aile bijeenkomsten van huishouders in dezc Ordonnantie gemeld, en 
waarin niet expresselijk v-oorzien zal zijn wic daar Voorzittcr zal zijn, zal de 
V oorzitter door de bijeenkomst gekozen worden door meerderheid van de stemge· 
regtigden, die daarbij tegenwoordig zullen zijn. De Voorzit.tcr zal eene beslis. 
sende stem hebben, enter eerster instantie beslissen over de verkiesbaarheid van 
€enigen kandidaat, die in cenige der bijeenkomsten voormeld, zal worden voor
gedragen. 

44.-Niets in deze Ordonnantie vervat zal mogcn worden vcrstaan i1i eenig 
Dpzigt inbreuk te maken op de private regten van eenigcn persoon, belangencle de 
zaken hierin voorkomende, maar ingeval van eenig nadecl of eenige schade aan 
iemand toegebragt, zal hij tegen de Commissarissen herstel in regten mogen 
zoeken; echter zal geen Commissaris persoonlijk verautwoordelijk zijn, of op 
eenige zijner goedcren verbaal gezocht worden tot compensatie voor eenig nadeel 
aan iemand toegebl'agt, in r.ijne gemelde betrekking, handelende overcenkomstig 
de voorzieningen in deze Ordonnantie, of in de Municipale Regulation vervat. 

45.-Alle kosten die gemaakt zullen worden tot het in ·working brengen van 
de voorzieningen in deze Ordonnantie gemaakt, zullen door de Municipale kas 
vvordengedragen. 

46.-In de meening van deze Ordonnantie zal de benaming van Staatspresi. 
dent genomen worden te meenen : de President van den Oranjevrijstaat, of 
zoodanig ander ambtenaar als zich aan het boofd van hot Uitvocrend Gczag 
mogt bevinden, of de ambtenaar als zoodanig fungerende ; en de henaming van 
I..;anddrost za.l meenen: de ambtenaar· die de functie van <'Cncn Magistraat beklecdt 
of uitoefent in eenige afdeeling, vmarin zoodanigc Municipaliteit zal opgerigt 

* Zie Art. 3:J,, Ord. No. 14, 1877. t Zic Arts. lG, 24 en 38, OrJ. No. 14, 1877. 
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zijn; dat het enkelvoudige getal, wanneer zulks te pas komt, ook het meervou
dige getal zal insluiten, en dat waar van he~ mannelijk geslacht gesproken wordt, 
ook het vrouwelijke zal ingesloten zijn, wanneer zulks noodig mogt zijn, om 
kracht te geven aan den zin en de meening van deze Ordonnantie. 

47.-Deze Ordonnantie zal in werking komen en effect hebben van en na den 
dag der publica tie yam dezel ve. 

Gegeven te Bloemfontein, den 15den dag van Februarij, 1856. 

Bij order, 

J. N. BOSHOF, Staatspresident. 

J. W. SPRUIJT, 

Fungd. Gouvernements Secretaris. 

ORDONNANTIE No. 9-1856. 

Ordonnantie juristictie gevende aan de Geregtshoven van dezen Staat, over 
misdaden, gepleegd buiten de grensscheidingen van denzelven, vastgesteld 
en bepaald door den HEd. V olksraad van den Oranjevrijstaat, in deszelfs V er
gadering, gehouden te Bloemfontein op den 16den dag van Februarij, 1856. 

N ademaal het noodzakelijk geacht wordt, dat voorzieningen worden gemaakt, 
dat eenige misdaden, gepleegd buiten de grensscheidingen van dezen Staat, door 
een of meer der burgers of inwoners daarvan, onderworpen zullen zijn aan de 
jurisdictie van de Geregtshoven binnen dczen Staat; zoo .wordt mits dezen vast
gesteld en bepaald :-

1.-Dat het geoorloofd zijn zal voor elken Landdrost, Magistraat of V rea. 
regter, op eenige informatie onder eede bekomen, dat eenige misdaad zal zijn 
gepleegd door een der burger3 of inwoners van dezen Staat in eenige der 
aangrenzende landstreken der naturelle volksstammen bewoond, en niet gelegen 
zijnde binnen de limieten van de Kolonien de Kaap de Goede Hoop en Natal, of 
de Republiek over de VaalriYier, eenen lastbrie£ tegen den overtreder uit te vaar
digen en hem in bewaring te stellen, en voorts het voorafgaande onderzoek te 
bewerkstelligen en te handelen overeenkomstig met de wetten, even also£ zoo
danige misdaad binnen dezen Staat ware gepleegd. 

2.-En zij het verder vastgesteld, dat de Geregtshoven van dezen Staat ge
regtigd znllen zijn kennis te nemen van en voor zich te doen teregt stellen alle 
misdaden gepleegd buiten de grenzen van dezen Staat, als in het voorgaande 
artikel is bepaald, naar den aard der m:i:sdaad en de jurisdictie van de gezegde 
Geregtshoven, even also£ zoodanige misdaad ware gepleegd binnen de limieten 
van dezen Staat en de jurisdictie van zulk Hof onder de daarop bestaande wetten; 
mits echter, dat de teregtstelling zal moeten plaats 'vinden binnen het district, 
naast aan de plaats waar zulke misdaad zal zijn gepleegd, tenzij dezelYe volgens 
bestaande voorzieningen of die hierna zullen worden gemaakt, ter teregtstelling 
naar een ander district zal zijn verwezen. 

3.-En zij het verder vastgesteld, dat aile vonnissen in zulke zaken, over mis
-daden bij de twee voorgaande artikelen bedoeld, uitgesproken door eenig compe
tent Geregtsho£ als voorrneld, zullen worden uitgevoerd, even als zulks zal mogen 
geschieden in eenige andere zaak, in het geval van misdaden binnen dezen Staat 
begaan. 

4.-En zij het verder vastgesteld, dat waar het enkelvoudige getal in deze 
•Ordonnantie voorkomt, ook bet meervoudige getal zal mogen begrepen worden, 
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en waar van het mannelijke geslacht gesproken wordt, ook het vrouwelijke zal 
worden verstaan, wauneer zulks zal te pas komen, om aan het doel en de meening 
van deze Ordonnantie kracht te geven. 

5.-En zij het verder vastgesteld, dat deze Ordonnantie in werking komeu 
zal en kracht van wet zal hebben van en na publicatie derzelve. 

Gegeven te Bloemfontein op den 16den dag van Februarij, 1856. 

J. N. BOSHOF, Staatspresident. 

Bij order, 
J. W. SPRUIJT, 

Fung. Gou vt. Secretaris. 

ORDONNANTIE No. 10, 1856. 

Ordonnantie, bepalende de wijze waarop wijnen, gedistilleerde en gefermenteerde 
dranken binnen den Oranjevrijstaat mogen worden verkocht, vastgesteld en 
bepaald door den HEel. V olksraad van den Oranjevrijstaat, in deszelfs ver
gadering, gehouden te Bloemfontein, op den 18den dag van Februarjj, 1856. 

1.-Nademaal het noodig bevonden is, dat voorzieningen worden gemaakt,. 
bepalende de wijze waarop wijnen, gedistilleerde en gefermenteerde dranken, in 
het groot zoowel als bij de kleine maat, bi'nnen den Oranjevrijstaat mogen worden 
verkocht : Zoo wordt mits dozen door den REd. V olksraad vastgesteld en bepaald, 
dat licontien, den verkoop van wijnen en sterke dmnken binnen dezen Staat 
wettigende, mogen worden uitgereik:t door de verkoopers van Gouvernements 
zegels, of zoodanige ambtenaren als daartoe reeds zijn geauthoriseerd geworden, 
of hierna door ZHEd. den President van d0zen Staat zullen worden geauthori
seerd, onder zoodanige bopalingen als in deze Ordonnantie zullen worden 
gemaakt..* 

2.-De licentien in de voorgaande afdeeling vermeld, voor de verkooping van 
de voormelde dranken, zullen bij de groote of kleine maat, en overeenkomstig de· 
vormen bij dezen voorgeschrcven, worden verleend. 

3.-Eene 1icentie tot den verkoop bij de groote maat, zal voor niet minder 
zijn clan h:ee gallons, in vaten zijnde; of twaal£ gewone pint bottels, in bottels 
zijnde; en bij de kleine maat voor niet meer dan de opgemelde hoeyeelheid, en 
niet minder dan een pint bottel; en in elk geval onder voorwaarcle, dat de 
gekochte of verkregene dranken niet op de plaats in de licentie vermeld.zullen 
worden geconsnmeerd, tenzij in gevallen van herbergen of logieshuizen, waar de 
licentie zulks zal yeroorloven. 

4.-De gemelde licentien zullen worden uitgevaardigd voor den tijcl van 12, 
6 of 3 maaiiden, hetzij door verpachting aan den meestbiedonde, of voor zoo
danige prijzen of geldelijke bedragen als reeds zijn bepaald geworden, of hierna 
van tijd tot tijd zullen worden bepaald, en op zoodanjge plaatsen, en in zoodanige 
getallen als door ZHEd. den Staatspresident zal worden geanthoriseerd. 

5.-Van elke licentie, verleend als voormeld, zal door den ambtenaar, die 
dezelve zal hebben uitgereikt, onverwijld daarna in de Gmwernernents Gazette 
worden kennis gegeven, welke kennisgeving vermelden zal de naam des persoons 
aan wien de licentie zal zijn verleend, of het voor verkoop bij de groote of ldeine· 
maat is ; de plaats waar, en voor hoe lang. 

* Zie Art. 1, Ord. No. 16, 1877. 
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6.-Logieshuizen, clubhuizen, eethuizen, of andere plaatsen van accommo .. 
datie, vermaak, of verversching, waar eenige van de dranken, in de eerste 
afdeeling van doze Ordonnantie vermeld, op de plaats zelve aan kostgangers of 
anderen worden verschaft, en waarvoor betaling gedaan of gevorderd zal worden, 
hetzij direct of indirect, en begrepen zijn zal als een gecleelte yan het verschafte 
aan eenigen kostganger voor logies als andcrszins, zullen ( uitgezonderd zoo als 
hierna uitgezonderd is), beschouwd en behancleld worden als }mizen of phatsen, 
vereiscbende dat de personen, welke dezelve respectievelijk aanhouden, de voor
melde licentie, voor den verkoop bij de kleine maat, behooren uit to nemen. Mits 
echter, clat geen persoon, welke eenigen kostganger of huisvester Yoor niet 
minder clan eene maand zal aanhouden of verzorgen, verpligt zal zijn eenige 
licentie hoogenaamd uit te nemen. 

'i~-Elk persoon, die begeerig mogt zijn van ecne licentie voor de kleine maat 
als voormelcl nit te nemen, zal in geschrift daartoe bij den Resident Magistraat, 
van de afdeeling waar hij woont, aanz.oek cloen, aancluidencle den aarcl of de 
hoedanigheid der verlangcle licentie, en de plaats of het hnis waar het beroep en 
de bezigheicl door znlke licentie geauthoriseerd, zal worden gedreven. En wanneer 
en zoo d.ikwijls als eenig persoon om zulke licentie hij de kleine maat aanzoek zal 
doen, zal zulk persoon, in zijn gemeld aanzoek, bekend maken of hij voornemens 
is eene her·berg, hotel, of logieshuis te houden, of dat hij wenscbt clranken te ver
koopen'om niet op de plaats te worden geconsumeerd, of voornemens is een taphuis, 
kantien, of publiek huis te houden, of vool'nemens is eenige twee, of meer van 
gemelde soorten van handel of beroep te drijven. 

8.-Zoo dikwijls a1s eenig Resident Magistraat eonig zulk aanzoek in geschrift 
als in de laatste afdeeling gemeld is, van eenig persoon, welke zijne voornemens 
melden zal om een taphuis, kantien, of pnbliek huis aan te houden, zal ontvangen, 
zal zulk eon Resident Magistraat ( uitgezondercl waar de liccntie bij verpachting zal 
worden ver1eend, als wanneor en waar eene licentie zal worden uitgereikt), op de 
een of andere in het oog valloncle plaats, aan of in zijn lmnt.oor, en aan of in de 
poort of ingang van eenige andere publieke pla.ats of gebouw, en aan of in de 
poort of ingang der publieke gevangenis aanplakken of doen aanplakken eene 
kennisgeving met den naam van den applicant, de beschrijving van het huis of de 
plaats, waarin hij het beroep of de bezigheid voormeld voornemens is te drijven, 
en den dag waarop de vraag tot verlcening van zulk eene licentie ter beslissing 
voor den Resident Magistraat zal vvorden gebragt, en zulke kennisgeving zal 
minstens zevon clagen vooraf aangeplakt moeten zijn. 

9.-0p den dag bepaald tot de beslissing van de vraag wegens het verleenen 
van de licentie als voormeld, zal de Resident l\fa.gistraat met open deuren in zijn 
kantoor voortgaan zulks te doen, en zal hij de tegenw01·pingen (indien or cenigen 
zijn), hooren van eenig huishoucler, wonencle na aan het huis of op de plaats in 
voormelde kennisgeving gemeld, hetzij gegroncl op hot karakter, wangedrag, of 
ongeschiktheicl van den applicant, of de ongelegenheid der ph"tats of huis, * of het 
getal van te voren gelicentieerde huizen reeds in de bnurt; en zulke :Magistraat 
zal ook hooren wat in antwoord tot zulke tegenwerpingen door den applicant zal 
aangevoerd worden, en zal, indien vereischt, gezegcle partijen, of den oen of 
ander hunner, of eenig ander persoon die bevoegd geoordeeld zal ·worden getuige
nis of informatie te goven, onder eede stellen, en aangaando de zaak in geschil 
ondervragen, en zal do licentie, waarom aanzoek gedaan wordt, naar de omstan-

~~n.-.,~~ ... ~aak zullen vereischen, toestaan of weigeren. 

10.-Niemand zal toegelaten worden meer dan eene licentie uit te nemen, om 
een taphuis, kantien, of publiek huis aan te houden, en indien eenig enkel persoon 
meer dan eene zoodanige licentie uitnemen zal, zal iedere licentie door zulken 
persoon nitgenomen, i).Jso facto van nul en geener waarde zijn. 

* Zie Art. 37, Ord. No. 14, 1877. 
K 
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11.-Wanneer en zoo dikwijls als de Resident Magis~raat het noodig zien zal 
eenige zulke lice~tie als voo_rmeld. te verleenen aan eemgen persoon voo:neme.ns 
een taphuis, kantwn, of pubhek hms te houden, of den verkoop_ van dranken, met 
op de plaats te worden gedronken of geconsumeerd,_ te a~thonseren, of denver
koop van clranken in eenige herbe.rg, hotel, of log1eshms toe te staan, zal.zulke 
Resident Ma,o-istraat den persoon, d1e daarom aanzoek gedaan heeft, een cert1ficaat 
geven, volge~s den vorm en de schedule bij deze Ordonnantie daarvoor bepaa~d; 
op welk certificaat de beambte of pers?on als voormeld daartoe benoemd geregtigd 
zal zijn de licentie, daarin vermeld, mt te geven. 

12.-Ieder Landdrost zal een register van alle certificaten, door hem ver
leend houden of doen houden, aanduidende den datum wanneer aanzoek daarvoor 
werd'gedaan, den naam van den applicant, en de beschrijving :van het beroep of 
den handel dien hij voornemens is te drijven ; en met betrekkmg tot aanzoeken 
voor licentien, om bij de kleine maat een taphuis, kantien, of publiek_ huis te 
houden, zn1 zulk register ook den datum aangeven waJineer iedere kenmsgeving 
aangeplakt, en elk certificaat gegeven of geweigerd werd, naar het geval zijn 
mogt. 

13.-\Vanneer iemand aanzoek zal hebben gedaan voor, en eene licentie voor 
de kleine maat zal hebben verkregen, ten einde eene herberg, hotel, of logieshuis 
te houden, zal hij niet vermogen eenige dranken te verkoopen, om niet op de 
plaats gedronken of geconsumeerd te worden, noch zal hij geregtigd zijn op dat 
eigendom een taphuis, kantien, of publiek huis te houden, onder stra:ffe van ver
beuring eener som, niet te bovengaande tien ponden (£10) sterling; ook zai geen' 
persoon die aanzoek gedaan heeft en eene licentie heeft verkregen, authoriserende 
den verkoop van dranken niet op de plaats zel ve te worden gedronken of geconsu
meerd, toestaan dat eenige dranken daar gedronken of geconsumeerd worden, 
onder gelijke beboeting. 

14.-Zoo vaak eene kleine maat licentie zal vergund zijn aan eenig per
soon, die daarom aanzoek gedaan heeft, ten einde een taphuis, kantien, of publiek 
huis te houden, zal zulk persoon eene borgacte passeren voor den beambte, 
:als voormeld benoemd, en die mits deze geauthoriseerd is zulke borgtogt 
te nemen voor de som van £50 sterling, met twee gegoede borgen, ieder 
voor de som van £25 sterling, welke borgacte met de voorwaarden daarvan 
·zal zijn in den vorm te dien behoeve in de Schedule van doze Ordonnantie 
voorgeschreven, en in geval de voor zulke licentie aanzoek doende persoon door 
ziekte of andere wettige redenen zal verhindord worden, om in persoon to ver
schijnen, ten einde :;mlke borgacte aan te gaan, zal het voor den persoon, die 
bevoegd is om zulke licentien te geven, geoorloofd zijn twee gegoede borgen toe 
te staan, om zoodanige borgacte aan te gaan, elk in de som van £50 sterling, tot 
nakoming van de voorwa.:'1rden in de gezegde borgacte gestipuleerd; en zulke 
borgacte zal aangegan,n en geteekend worden in de tegenwoordigheid van zulken 
beambte of persoon die dezelve afneemt, en zal daarop naar den Hesident :Magis
traat, jm;isdictie hebbende, gezonden worden, om door hem behoorlijk te worden 
geboekt, en voor elke zulke licentie zonder zulke borgacte verleend, en voor elkc 
zulke borgaet.e genomen maar niet verzonden als voormeld, zal de beambte of 
persoon die zulke licentie geteekend heeft., verbeuren en onderhevig zijn aan eene 
boete, niet te bovengaande vijftig ponden sterling. 

15.-Elke licentie op eene frauduleuze wijze verkregen, zal van nul en geener 
waarde zijn, en de overtreder zal onderworpen zijn om wegens zoodanige fradu
leuze handelwijze volgens de wet te worden vervolgd . 

. 16.-Wanneer iemand eenige der voorgemelde dranken bij de groote of 
kleme maat zal verkoopen, zonder eene licentie bij de groote of kleine maat 
respectivelijk te hebben verkregen, of zulk eene licentie verkregen hebbende, eenigc 
zulke dranken zal verkoopen, uitgezonderd op de plaats in de licentie genoemd, 
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zal hij vervallen en onderworpen zijn aan de stra:ffen en boeten op personen ge
legd, die overtuigd zullen zijn van zulke dranken verkocht te hebben zonder 
licentie. 

17.-Niets in deze Ordonnautie vervat, zal strekken of nitgelegd worden te 
strekken eene licentie te vereischen, ten verkoope van eenige der dranken voor
meld, door eenen Baljnw of anderen beambte, handelendo uit kracht en authori
teit van eenig Hof, Regter, of Magistraat. 

18.-Eenig persoon, eenige licentie hij de groote of kleine maat als voormeld 
verkregen hebbende, zal hij (uitgezonderd in gevallen zoo als hierna is uitgezon
derd), op de eene of andere zigtbare plaats, op de buitenzijdo van, of hoven de 
deur van zijn hui.s, winkel, pakhuis, of pakhuizen, een uithangbord aan de muur 
plaatsen en vasthechten, waarop in groote zigtbare en leesbare letters, van ten 
minste twee d uimen in lengte, zal geschilderd zijn, zijnen vollen naam (of waar 
zij vennooten zijn, den naam of titel van de firma, of het vennootschap ), en onder 
dezen naam of firma, de woorden '' gelicentieerde handelaar of lutndelaars in 
wijnen, moutdranken, .en sterke dranken, hij de groote of kleine maat," (naar het 
geval zijn mogt), en zal zulk uithangbord in goeden lita,nd honden, gedurende do 
voortdnring van zulke licentie; en in gebroke blijvende van zulk uithangbord 
vast te hechten, of hetzelve in stand te houden op cle wijze als voorzegd, zal hij 
vervallen en onderworpcn zijn in eene boete, n1et te bovengaande vijf ponden 
sterling, en ingeval het geheele opgelegde bedrag der boete en van de kosten niet 
binnen drie dagen na de uitspraak des Regters zal betaald zijn, dan tot gevange
nisplaatsing, niet te bovengaa,nde eene maand, en niet minder dan eene week, 
tenzij de boete en onkostcn vroeger betaald worden. Doch niets in deze Ordon
nantie vervat, zal zoo uit.gelegd worden, als of er eenig uithangbord vereischt 
werd, vastgemaakt of geplaatst te worden voor eene herberg, hotel, of 
logieshuis. 

19.-Elk persoon die zulke licentie niet zal hebben bekomen als voormeld, en 
eenig zulk uitbangbord zal vasthechten, voor of aan zijn huis, winkel of pakhuis, 
of wie schilcleren of eenige notitie geven zal, te kennen gevende dat hij een 
handelaal' is in de dranken voormeld, of eenige van hen, zal voor iedere over
treding vervallen in, en onclerhevig zijn aan de straiten en boeten op personen 
gelegd, die overtuigd zullen worden van eenige der dranken als voormeld ver
kocht te hebbeil zonder licentie. 

20.-Het zal geoorloofd zijn aa.n alle Resident lVIagistraten en Vrederegters, 
in hunne respectieve jurisdiction, lmizen waar drank in het klein verkocht wordt, 
of voor welke (a,ls bij de 18 afdeeling van deze Ordonnantie is gelast), eenig nit
hangbord of eenigo andere bekendmaking, aanduidende d::tt eenige der dranken 
daarin vcrmeld hij de kleine maat verkocht worden, is geplaatst, binnen te gaan 
en te eischen de licentie to zien, en wanncer dezelve niet vertoond wordt, en daar
voor gecne goede en genoegz!l.me rede gegevcn zal ·worden, zal het voor hen wettig 
zijn om alle dranken, welke daarin worden gevonden, zoo a.Is in doze Ordonnantie 
gemeld, alsmede de vaten waarin dezelve zijn, in boslag te nomen, en zulke 
dranken en vaten aan het Gouvornoment verbcnrd te verklaren, en de bewoner 
van zulk huis zal beschouwd worden een ongelicentieerde handelaar te zijn, en zal 
vervallen en onderhevig zijn aan de straffen en boeten, door deze Ordonnantio 
opgelegd op personen, overtuigd ·van eenigo gczegd.e dranken zoncler 1icentie te 
hebben verkocht. Mits echter, dat de redelijke onkosten van zulke beslagneming 
uit de opbrengst van de dus verbeurde artikelen zullen worden betaald. 

21.-W anneer eenig persoon, onder eede, informatie voor den Resident 
Magistraat zal geven, en waarschijnbjke redenea zal aantoonen, waarom hij 
i.emand verdacht houdt van cenige der dranken als voormeld hij de kleine maat 
zonder eene licentie te verkoopen, zal het voor zulken Magistraat binnen zijne 
jurisclictie geoorloofd zijn, om zulken verdachten persoon voor hem te dagvaarden, 
zoo ook eenig ander persoon, welken zulk een lVIagistraat zal vermeenen in staat 
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te wezen in zulke zaa,k goode getuigenis te geven, om voor hem geexamineerd te 
worden op de beschuldiging tegen zulk eenen · ve~dachten persoor: .; en zoo zulke 
personen, aldns als getuigen gedagvaard, zullen we1geren te ver~ch1~nen, of zullen 
weiO'eren om onder eenen eed onderzocht te worden, en getmgems te geven als 
voo;meld, zal het gezegden Magistraat geoorloofd :.>.ijn om ieder' znlken ovcrtre
der in hechtenis te stellen voor eenen tijd, niet te bovengaande eene maand, of 
tot dat hij niet langer weigeren zal geexamineercl te worden en getnigenis te geven 
als voormeld. 

22.-Geen verkooper in het klein zal mogen verkoopen, of een taphuis, 
kantien, of publiek huis open houden tot den verkoop van :.>.nlke dranken als voor
meld, noch toelaten dat die en eenige van dezulke znllen gedronken of gecon
sumeerd worden, geclurende eenig gedeelte van den Zondag* of tusschen de uren 
van acht des avonds en zes in den morgen van eenigen anderen dag; en eenig 
persoon de:.>.e afdee1in0' overtredende, zal bij overtuiging verbeuren eene som niet 
te hovenO'aande tien p~nden sterling, en bij gebreke van betaling daarvan zal hij 
in het g~vangenhuis geplaatst worden voor eenen tijd, niet to bovengaande eene 
maand. 

23.-Tot de betere instandhoudiug van de publieke rust en orde, zal het 
eenigen Resident Magistraat of V rederegter binnen zijne jurisdictie geoorloofd 
zijn, om ten allen tijde binne1i eenige herberg te gaan, waarin eenig oproer, of 
eenige rnstverstoring zal plaats vinden, of plaats gevonden zal hebben, en de 
overtreders uiteen te drijven of in veilige bewaring te stollen; en eenigen 
JV[agistraat, Vrederegter, cipier, constabel, of ander bevoegd beambte, om eenig 
huis waarvan eene licentie om in 't klein to verkoopen verleend is binnen te gaan, 
wanneer daar eenig oproer of rustverstoring plaats heeft, of gehad heeft, of eenig 
huis bekend zijnde, of dat bevonden worclt bezocht te worden door mannen of 
vrouwen van algemeen bekende slechte faam en karakter, ten einde alle oproer
verwekkende, of rnstvcrstorende, of drinkende lieden daarin (zijnde geene bone~ 
fide hnisvesters aldaar ), en alle personen zijnde of blijvende daarin (geene bona fide 
bewoners des huizes zijnde), tusschen of binnen de uren hier in te voren vcr
klaard ongeoorloofd te zijn, te verdrijven, en indien de houder der licentie voor of 
van eenig znlk hnis, of de persoon die de bewaarder of opzigter daarvan in dien 
tijd zijn zal, zulken lVI:agistraat of ancleren persoon als voormeld zal weigeren te 
admitteren, of hun zal tegengaan of verhinderen om de rustverstorende opschnd
ding makende en drinkencle of ongeoorloofd tusschcn de vorengemelde uren 
daat·in blijvende personen to verdrijven, zal de houder cler licentie bij overtuiging 
eene som verbeurcn, niet te bovengaande tien ponden sterling, en bij niet-betaling 
daarvan in de gevangenis worden geplaatst voor eenigen tijd, niet te bovengaande 
eene maand. 

24.-Niemand zal vermogen op eene licentie aan eenen rondrijdenden hande
laar tot verkoop van wijn of sterke clmnken, de opbrengst zijnde van dezen 
Staat, of v::m de Kolonien van de Kaap de Goede Hoop en Nata], of van de 
Overva.alsche Republiek, znlke dranken te verkoopen, te verrnilen, weg te geven, 
of op eenige wijze van de hand te zetten, bij de kleine maat van minder dan een 
pint bottel, of binnen 12 mijlen, zijnde twee uur to paard, van eenige plaats 
alwaar eene verkooping onder licentie bij de kleine maat besta.at, of zoncler verlof 
van den eigcnaar, of opziener, hnurder van eenige buitenplaats, aan eenig persoon, 
hetzij blank of gekleurd, dienstbaar of bijvvoner op zood~tnige plaats en die onder 
het gezag is of met verlof van zooclanigen eigenaar, hnurder of opziener, daar 
woont, zonder expresse toestemming in elk geval te hebben bekomen van zoo
danigen eigenaar, hunrder of opziener van zoodanige plaats voormeld, en zal 
zoodanige handelaar niet langer op eenige plaats mogen vertoeven, en eenige der 
dranken voormeld alclaar verkoopen, voor langer dan twee dagen. en in geen 
geval op den Zondag eenige verkoopi1ig mogen doen, of eenigen drank voormelcl 
weggeven, of toelaten dat clezelve op eenige andere wijze nit zijn bezit gerake,. 

* Zie Art. 40, Ord. No. 14, 1877. 
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<mder verboa.rte van eene boete, niet te bovengaande tien ponden sterling voor 
eenige overtred.ing in deze afdeeling bepaald. 

25.-Niemand zal vermogen, hetzij met of zonder licentie, aan eenigen kleur
ling, hetzij Hottentot, gewezen slavenapprentice, of eenigen anderen kleurling, 
inboorling zijnde van Zuid-Afrika, wijn of gedistilleerd of gefermenteerd drank 
te geven, te verruilen of te verkoopen, of op eenige andere wijze af te staan dan 
alleerilijk op een schriftelijk verlof, inhoudende den naam van den persoon aan 
wien zoodanig verlof gegeven wordt, de kwantiteit des dranks, waartoe zulk 
verlof worclt verleend, en den datum wanneer, onderteekend door den persoon bij 
wien zoodanige kleurling in dienst mogt zijn, en als zoodanig inwonende; of in 
geval hij niet in huur of clienst van eenigen blanke of Europe<tan zijn mogt, dan 
van den Veldkornet of zoodanig ancler ambtenaar als claartoe door den :Magistraat 
zal zijn benoemd, handelende onder instruction ten dien einde door don JYlagistraat 
uitgevaardigcl, en doo1· den Staatspresident vooraf goedgekeurd zijnde. 

26.-Geen blank persoon of Europeaan anders dan de ambtenaar in de 
voorafgaande afdeeling voori;neld, zal vermogen eenigen kleurling als voormeld, 
niet bona fi(le in zijnen dienst staande en bij hem in vvonende, eenig schrifteEjk 
verlof tot het koopen van wijn of sterke dranken als voormeld te geven; noch :i::al 
iemand vermogen zulks te doen in den namn van eenen anderen persoon ; noch zal 
zulk verlof mogen worden gegeven door den eenen kleurling voor eenen anderen ; 
ook zal geen blanke vermogen geld van eenen kleurling aan te nemen, en eenigen 
drank als voormeld voor hem. of in zijne plaats te koopen. 

27.-Niemand zal vermogen met of zonder licentie eenigcn wijn of andere 
dranken als voormeld aan eenig persoon, hetzij een blank0 of klenrling, yrij of 
dienstbaar, te verkoopen, verrnilen, te gev-en, of op eenige andere wijze a£ te 
staan of too te roiken, wanneer hij door den Magistraat, of don man of de vrouw, 
of eenigen andcren navorwant van zoodanigen persoon zal zijn gewaarschuwd, clat 
hij of zij in de gewoonte is zich aan dronkenschap schu1clig te mRken, en door 
zooda.nigen aanverwant of :Magistraat verzocht wordt aan zulken persoon als 
voormeld geen wijn of eenige andere bedwelmende dranken te yerkoopen, of op 
eenige andere wijze af to staan; en in ge-v-al van eenige overtreding van de bepa
lingen in deze afdeeling vervat, of eenig gedeelte daarvan, zal de overtreder onder
worpen zijn aan eene boete, nict to bovengaande vijf ponclen ( £5) sterling, of eene 
maand gevangenis met of zonder harden arbeid. voor de eerste overtreding, en 
niet te bovengaanclE? twintig ponden ( £20) sterling, of drie maanden gevangenis 
met of zonder harden arbeid, voor elke volgende overtreding, en daarenboven 
gehouden zijn tot schadevorgoeding vrm boete of eenig ander leecl aan den persoon 
aan wien hij zulken drank als voormeld zal hebben verkocht of toegereikt, en 
\vaarin zoodanige persoon ten gevolge daarvan mogt zijn vervallen; zoo mede tot 
vergoeding van aile schacle voor zoodanigen persoon alzoo onder den invloed des 
(.lranks voormeld handelende, aan eonig ander persoon, of aan de bezittingen van 
eenig ander persoon toegcbragt of veroorzaakt. En in geval van eenige ver
kooping in eenig geval als opgemeld, van eenigen drank als voormeld op crodiet, 
zal het koopsbedrag niet in eonig Geregtshof mogen worden verhaald. 

28.-W anneer iomand, wie hij ook zijn moge, za.l worden gevonden dronken 
zijnde, en in eenige straat of andere publioke of opene plaats, ten gevolge d<t<trvan 
nederliggende, of door luidruchtig geschreeuw, vloekon, of andere vnile taal, of 
op eenige [mdere wij:r,e de pnblieke rust verstorencle, zal zoodanig persoon naar de 
naaste gevangenis mogen worden gebragt, en voor elke overtreding door eenen 
competenten regter mogen worden gestraft met boeten en gevangonis, met of 
zonder harden arbeid, naar den aard der overtreding, Em de verligtende of ver
zwarende omstandigheden daarbij voorkomende, doch zal in geen geval de boete 
minder dan vijf shillings sterling, of gevangenis minder dan eene week mogen 
.ziju. 
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29.-Niemand zal geregtigd zijn tot, of eenigc zaak, actie of proces mogen 
aanvoeren of brenO'en tot vcrhaal van eenigo som gelds, voor of op rekening van 
eenige sterke dra~ken, wijn, of ander bedwclmende drankcn~ ver~m~ht in eenige 
hoeveelbeid minder dan de boeveelheid toegelatcn onder eene hcentw m het groot 
op cenmaal te verkoopen; en in geval eenig persoon van iemand ecnig ondr.rpand 
bij "\Yijze yan secnriteit voor de betali~g yan eenige som of so-:nmen gel.ds voor 
zulke dranken aldus verkocht verschnldigd, nemon of 01itvangen zal, of m beta
ling daarvan eenig artikol, wat hot ook zij, in ph:tats van geld, nemen of ontvan
gen zal, zal iedere persoon zoo overtredende, en daarvan overtnigd wordende, 
vervallen in en onderhevig zijn tot betaling van eene boete, niet te bovengaande 
tien ponden Rterling, nocb minder dan twee ponden sterling, voor ieder pand zoo 
aangenomen, of door hem of hen ontvangcn, en de persoon of personcn aan wien 
zulk pand behooren zal, znl hctzelfde regt hebben tot terugbckoming van zulk 
pand, of de waarde daarvan, als ware hot niet als een pand gegeven. 

30.-Niemand zal eenig verhaal in regten hebben voor eenige der drankcn in 
deze Ordonnantie gemeld, welke onwettiglijk zullen verkocbt zijn ; noch zal 
eenige ongelicentieercle verkooper bij de kleine maat eenig vcrhaal in regten 
hebben, voor eenige dranken onwettiglijk verkocht, en alle contracten, rckeningen, 
handschriften, verhtndbrievcn en andere geschriften, als eene secnriteit gegcven 
voor beta1ing van schulden voor eenige van de hierin yermelde dranken gemaakt, 
of door een' ongelicentieerclen hanc1elaar verkocht, met nitzondcring van ncgotia
bele instrnmenten, in handen der houders voor waar·dc genoten, zonder kennis te 
dragen van de omvettigheid, zullen zijn en worden hierdoor verklal'trd voor nul en 
geener waarde. 

31.-Het zal wettig zijn voor den eigenaar of be,voner van eenig land of 
boerenplaats, om wijn te verkoopcn in eenige kwantiteit niet minder dan negentien 
gallons, en brandewijn in eenige hoeveelhoid niet minder dan negen en een halven 
gallon, zulke wijn of brandewij11 het voorthrengsel zijnde van znlk land of 
boerenplaats, of van druiven gemaakt, anders door hem verkregen of gekocht en 
gemaakt, verkocht en geleverd op zijn eigen grond; of dezelve te verkoopen aan 
eenig persoon op eenige publicke markt, of aan eenigen gelicentiecrden handelaar 
in wijnen en sterke dranken, zonder daarvoor eenige liceutie nit te nemen. En 
cenigc eigenaar of bewoner van land als voormeld, welko eenige zulke dranken 
zal verkoopen tegenstrijdig met de voorzieningen van deze Ordonnantie, zal ver
vallen in en onderhevig zijn aan de straffen en boeten opgelegd op personen die 
overtuigd zullen zijn van znlke dranken zonder licentie verkocht to hcbben. 

-1--. 32.-Het zal geoorloofd zijn voor eenig persoon om moutdranken tot verkoop 
te bronwen, en dezel \'e to verkoopen in hoeveelheden nict minder dan negen en 
eon hah·en gallon, Inits daarvoor uitnemende cene licentie voor de waarde van 
tien ponden sterling per jaar. 

33.-Hct zal niemand. gcoorloofd zijn om sterke dranken te distillercn van 
wijnen of vrnchten hot voortbrengsel niet zijnde, of gemaakt van het voort
brengsel van eenig land of boerenplaats, behoorende aan of geoccuper,rd door hem, 
of van wijnen gemaakt van clrniven, gekocht of door hem verkregen als voormeld, 
zonder vooraf eene licentie ten dien einde voor de waarde van dertig ponden 
sterling per jaar verkregen te hebben, welke hen geregtigen zal sterke dranken, 
door hen a1s voormeld gedistilleerd, te verkoopen alleenlijk in vaatjes, en in de 
hocveelhcid van niet minder dan negen en een halve gallon. 

34.-Het zal gcoorloofd zijn voor eenig persoon sterke dranken te distilleren 
van granen, en dezelvc tc verkoopen in hoeveelheden van niet mindcr dan negen 
en een halve gallon, daartoe eene licentie uitgenornen hebbende voor de waarde 
van dertig ponden sterling per jaar. 

3.5.-"'r anneer iemand montdrankeh brouwen zal om te verkoopen, of sterke 
dmnken distilleren in overtreding van deze Ordonnantie zonder de respectievc 
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licentien ten dien einde te hebben uitgenomen zal hij yervallen in, en onderhevig 
zijn aan eene boete, niet te bovengaande £50, voor iedere overtreding, en zal 
verder in geval van verkooping van gemoute dranken of sterke dranken aldus 
door hem gebrouwd of gedistilleerd, vervallen in en onderhevig zijn aan de 
stra:ffen en boeten opgelegd op personen, overtuigd van zulke dranken zonder 
licentie te hebben verkocht. 

36.-En tot betere voorkoming en tegengaan van de misdaad van dronken
schap, zij het verder vastgesteld, dat het aan eenigen Magistraat, voor zoo verre 
als hij jnrisdictie hebben zal, zal vrijstaan bij herhaalde overtuiging van de 
misdaad van dronkenschap tegen eenig persoon ( eene gehmvde vrouw of minder
jarige uitgezonderd), of op aanklagte van eenige gehuwde vrouw tegeli haren 
man, of van eenigen aanverwant of crediteur, of van eenig lid eons kerkeraads 
of ander kerkelijk opzigt tegen eenig lid van de gemeente waarover zulk opzigt 
bestaan mogt, of eenig ander be1anghebbende, dat zoodanig persoon tegen wien 
zoodanige aangifte zal zijn gemaakt, zoodaLig verslaafd is aan het misbruik van 
sterke dranken dat hij aan herhaalde dronkenschap zich schuldig maakt, zoodanig 
persoon bij overtuiging yan zulke aanklagte te plaatsen onder curatoren voor 
eenen bepaalden of onbepaalden tijd, met dezclfde magt over den persoon en de 
goederen van zoodanigen dronkaard, als volgens de wetten wordt toegekcnd aan 
curatoren over krankzinnigen of minclerjarigen, doch zal het aan het Rondgaande· 
of eenig Hooger Geregtshof vrijstaan, bij aanzoek daartoe en op gegronde 
redenen, zoodanigen persoon van zijne onderworpenheid aan zulk curatorschap 
te ontslaan, of den bepaalden tijcl daarvan te verkorten. 

37.-Alle overtredingen tegen deze Ordonnantie zullen voor den Resident 
Magistraat, binnen wiens jurisdictie zij zullen gepleegd zijn, mogen worden 
gebragt en door hem beslist. 

38.-In alle regterlijke onderzoeken tegeu eenigen persoon wcgcns het ver
koopen of verhandelen van eenige dranken als voormeld, zonder licentie, tegen
strijdig met de voorzieningen van deze Ordannantie, zal zoodanigc persoon 
besehou wd worden geen licentie te hebben, tenzij hij bij het verhoor der zaak 
zijne licentie zal vertoonen. · 

39.-Het zal geoorloofcl zijn voor iederen zoodanigen Resident Magistraat 
als voormeld, in eenige procedures tegen eenig persoon voor den ver koop van 
drank in het klein zonder licentie als hierna vermeld, om to beslissen op de daad
zaken vrtn zulk verhandelen of verkoopen overeenkomstig de voorkomende 
omstandigheden van de zaak, en de redelijke daaruit af te leiden geYolgtrek
kingen, en het zal aan zulken Magistraat vrijstaan om zulke daadzaken bewezen 
te vinden, zonder directe getuigenis dat geld of waarde is gegeven geworden 
voor drank of drankeu voorgewend te zijn verkocht of verhandeld bij de kleine 
maat. 

40.-In iedere zaak waarin eenig Resident lYiagistraat reden zien zal eeni()" 
persoon te veroordeelen voor de hieronder volgende overtredingen, zal de mis~ 
dadige persoon vervallen en onderhevig zijn aan de stra:ffen en boeten hieronder
gespecificeerd, namelljk :-

W egens het verkoopen, verhandelen, of van de hand zetten van wijnen, 
sterke drank en, liqueuren, moutdranken, gemberbier of jopenbier, zonder 
licentie, eene boete van £10, en bij gebreke van dadelijko betaling 
daarvan, of securiteit daarvoor gesteld hebbende, tot gevangenis, niet te 
bovengaande eene maand, tenzij de opgelegde boete vroeger betaald of 
geheven zijn zal, in welk geval de overtreder zallosgelaten worden. 

Voor elke tweede overtreding als laatstvoormeld eene boete van £20, en bij, 
gebreke van betaling of securiteit, als voormeld, gegeven zijnde, tot 
gevangenschap, met of zonder harden arbeid, voor eenigen tijd, niet te 
boyengaande 3 maanden, of tot gevangenschap met of zonder harden 
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arbeid, voor eenigen tijd, tot dat de opgelegde boete zal betaald of 
geheveu zijn; zulk tijdsverlo.op echtcr niet ~~ bo:rens-aande ~rie rnaanden, 
noch rninder te zijn dan eemgen korteren tiJd (md1en eemge), welke de 
Magistraat in zijne discretie mogt nooclig zien te bepalen. 

Voor eene derde of eeniO'e volgende overtuiging van de laatstgemelde over
tredino·, eene boete ~an £30, met of zonder de dam·hij gcvoegcle gevan
genscl~~1p, als hieronder gemeld, dat is te z?ggen, in ge:~al de o_rgelegde 
boete met onkosten terstond zal betaald of ver;r,ekerd ZIJll, tot mhechte 
nisstelling met of zonder harden arbeid, voor eenigen tijd, niet te 
bovengaande zes maanden, en ingeval do gezcgde boete niet tcrstond zal 
bttaald of verzekerd zijn, tot gevangenschap met of zonder harden 
at beid voor eenigen tijd, niet te bovengaa.nde 9 maandcn, het zij absolutc
lijk, of tot dat gezegde boete vroeger zal hetaald of geheven zijn 
ge•vorden, zooals de uitspraak van den ~fagistraat zijn zal, doch zal het 
zulken Magistraa,t vrijstaan, zulko ge'nmgenschap als vermeld op te 
leggen voor eenigen tijd, niet te bovcngaande 9 maamlen, met eene 
voonvaarde, dat deze ophouden zal nadat een zeker minder gedcelte van 
zulk eene gevangenschap zal ondergaan zijn, ingeval de opgclegde boete 
alsdan betaal<l of geheven zal worden. 

Voor de overtrading van eenige dcr voorzicningen of beloften in de voor
waa,rden van eenig hesta:wde "recognizance" borgacte bevat (gcene 
voorziening zijncle in betrekking waartoe eenige andere straf of boete 
door dcze Ordonnantic is bepaald), en welke voorzieningen door eenig 
gelicenticerd persoon gestipuleerd en overeengrkomcn warcn om te 
worden voldaan en gehouden, eene boete van £10, en i11geYal dezche 
niet terstond betaald znl worden, tot gevangenschap met of zonder 
harden arbeid, voor eenigon tijd, niet to bovengaande ccne mnand, of 
tot dat de boete vrocger betnald zal zijn ; en een dercle veroordeeling 
binne:a den tijd nm drie jaren, zal 'ipso facto do bcstaande licentien ·mn 
den overtreder doen verbeuren ( indicn er dusdanige liccntie bestnat) ; 
en zulke overtreder zal daardoor onhckwaam vcrklaard worden om in 
bet toekomende eenige licentie tot het verkoopen van drank en tc bekomen. 

41.-Het zal voor eenigen :Magistraat geoorloofd zijn om in geval van eenige 
ove1 treding van deze Orclonnantie, vataromtrent geene straiten zullen zijn bepaalcl, 
of alleenlijk eene boote zal bepaald zijn zonder gevangenis met of zonder harden 
arbeid, ingeval de opge1egde bocte niet znl zijn betnald, zoodanige boete of 
gevangenis of beido op te leggen als hij naar den nard dcr overtreding en in O\er
eenstemming met de gemaaktc brpalingeu in deze Ordonnantic zal goedvinden. 

42.-Het zal voor eenigen zoodanigen Magistraat als voormclJ gcoorloofd 
zijn ecnigc der straffen of geldsommen voormeld te verzachtcn, op die wijze, dat 
zu1ke verzachting niet in eenig geYal zulke straf brengcn zal tot minder dan k 
daarvan, en dat de reden van zulke verzachting znl aangeteekend worden onder 
het boofd Aanmerldngen in het Notu1enboek van ::Julkcn JVIagistraat. 

43.-vV anueer en zoo vaak als eenig' overtrecler zal worderi veroordeeld over 
eenige overtreding t.egen eenige voorziening van deze Ordonnantie, zal het geoor
loofd zijn voor den Resident :Magistraat een' Las~hrief (wanant) nit te geven: om 
het beclrag van eenigo boeto op zulkcn overtredcr gelrgd te verhalen, door het 
aanslaan en verkoopen van de goederen van zulken overtre<lcr, betzij zulke over
treder ter oorzake zijner veroordeeling voor zulke O\ertreding in het gevangenlmis 
geplaatst is of niet., en tot goedmaking ook van de kosten van zulk aanslaan en 
verkoopen; en zulke Lastbrief zal, zoo veel doenlijk zijn znJ, in ovcreenstemming 
zijn met den vorm in de Schedule van doze Ordonnantie, te dien behoove geinse
recrd, en het overschot (zoo er eenig zij), onder ecnigen zoodanigcn Lastbrief 
(warrant) opgebaald, zal aan gezegden overtreder overhandigd ·worden, en aile 
goederen en haven in beslag gcnomen onder en uit kracht van eeuig' zulken 
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Lastbrief (warrant), zal verkocht worden onder dezelfde voorzieningen en 
regulation als zijn of zullen gemaakt worden, voor de Hoven van Resident 
:Yiagistraten, voor den verkoop van goederen en haven in beslag genomen onder 
bet proces in executie van een der Hoven voormeld. 

44.-Eenig persoon, die door het vonnis van eenigen Magistraat van eenige 
misdaa.d tegen eenige van de voorzieningen van dezc Ordonnantie begaan, ver
oordeeld is, mag ( zoude hij zulks goeddnnken), zulke veroordceling in appel of 
herziening brengen; mits hij binnen drie dagen na, den dag van zulke \•eroor
deeling, genoegzarne securiteit geven zal tot genoegen van den veroordeelenden 
Magistraat, voor dubbel het bedrag van de opgelegde geldelijke beboeting, dat hij 
stappen nernen za1 ter prosecutie van zulk appel of herziening, binnen eene 
maand, en ook dat hij er voor instaan zal da,t aan hot vonnis van bet Hof, waar
voor het appel of de herziening zal gebmgt worden, zal worden voldaan, in geval 
het vonnis waartegon hij geappelleerd heeft, door znlk Hof mogt bekrachtigd 
worden, alsmede tot betaling der kosten van zulk appol of herziening. En in 
geval de veroordeelde persoon reeds in gevangenis zal geplaatst zijn, zal hij, zu:lke 
securiteit als voormeld gevende, nijgelaten worden van zijne gevangenschap, 
gedurende het verhoor en de voortzetting van zulk appel of herziening. 

45.-Eene helft van het bedrag van iedere boete of verheuring, beta,ald of 
geheven bij regterlijk vonn-is op eenige overtrecling tegen de voorzieningen van 
Jeze Ordonnantie, zal bij ontvangst daarvan betaald woeden in de publieke 
schatkist, en de andere helft aan don persoon op wiens informatie bet vonnis zal 
zijn verkregen, tenzij zulk persoon woigeren zal dezelve te ontvangen, en zal 
eenige liefdadige of a,ndere aanwending daarvan aanwijzen, in welk geval het 
dienovereenkomstig zal gebezigcl worden. 

46.-In de uitlegging van de meening dezer Ordonnantie, zullen do termen 
)fagistraat of Resident Magistraat moeten worden verstaan te meenen: de Land
drost of alle zoodanigo personen aan wien de pligten en function van eenigen 
:Resident Magistraat zal zijn opgeclragen; en van personen sprokende, zal bet 
enkelvoudige getal het meervoudige insluiten; en waar van het mannelijke 
geslacht alleen gemeld worclt, zal ook het vrouwelijke dn,rtronder begrepen zijn, 
wanneer zulks zal noodig bevonden worden om aan het doel van deze Ordonnantie 
te beantwoorclen; en waar gemeld wordt van de Gouvernements Gazette, zal 
moeten worden verstaan zoodanig nieuwsblad of andere publicatie, waarin 
gewoonlijk alle wetten of andere ofiicieele geschriften gepubliceerd worden. 

47.-En zij het verder vastgesteld, dat deze Ordonnantie in working komen 
zal, en kracht van wet zal hcbben van en na den lsten dag van J ulij eerstkomende. 

SCHEDULE. 

YORM VAN LICEN'l'IE IN HE'l.' GROOT. 

Ik, ------, Zegeluitdeeler in (of in het district van 
) , op dozen ------ dag van ------ 18--, authoriseer 

en volmagtig hierdoor , wonende te ------, bij do groote 
maat, wijnon, sterke dranken en moutdranken te verkoopen, te ------ en 
nergens anders, voor den tijd van ------, gerekend van den----
en niet langer. 

(Geteekend) 

VORM VAN LICENTIE IN HET KLEIN. 

Ik, ------, Zegeluitdeeler i11 (of in het district van 
------), op dozen dag van 18--, authoriseer 
en magtig hierdoor , wonende te , (en die mij het 
certificaat, door de wet geeischt, geproduceerd heeft), bij de kleine maat, wijnen, 
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sterke dranken, moutdranken, gemberbier, en jopenbier, t.e verkoopen, te---
en niet elders, voor den tijd van , gerekend van den ----
dag van , 18--, en niet langer. 

( Geteekend) 
De bovenstaande vorm is toepasselijk, in geval van een taphuis, kantien, of 

publiek huis, wanneer het certificaat de licentie waarvoor applicatie gedaan wordt, 
beschl'ijven zal, de verkoop van dranken niet gedronken of geconsumeerd te 
'vorden op den eigendom, te authoriseren, zullen de woorden : " Doze licentie 
niet te authorisoren de verkoop van eenige der yoorgemelde dranken, godronken 
of geconsumeerd to worden op den eigendom," or hij gevoegd worden. 

W anneer het certificaat do licentie zal heschrijven als wenschende de autho
risatie tot hot houderi van een herberg, hotel, o£ logieshuis, zullen de 'voorden : 
" Deze licentie to authoriseren, het houden van eene herherg, hotel, of logieshuis, 
maar geen taphnis, kantien, of publiek huis," er bijgevoegd worden. 

YORM: VAN LICENTIE OM MOUTDRANKEN I'E BROUWEN, EN BIJ DE GROOTE MAA':l.' 'l'E 

VERKOOPEN. 

Ik, , Zegelnitdeeler in (of in hot district van 
------), op dozen dag van ------18--, autboriseer 
en volmagtig hierdoor ------, wonende te , moutdranken te 
brouwen to------ a1leenlijk, en dezelve te verlwopen, bij de groote maat, 
en in hoeveelheden van niet minder dan negen en een halve gallon, voor een 
geheel jaar, van a£ den 1sten dag van Januarij, 18--, en niet langer. 

( Geteekend) 

YORl\'I VAN LICEN'l'IE TOT HET DISTILLEREN VAN STERKE DRANKEN VAN WlJN OF 

VRUCHTEN, OF VAN GRAAN. 

Ik ------, Zegeluitdeeler in (o£ in bet district van 
), op dozen------ dag yan -----, 18--, autboriseer 

en volmagtig hierdoor , wonende te -----; sterke dranken te 
distilleren (van wijn, vruchten, o£ graan), te , alleenlijk, en dezelve 
te verkoopen bij de groote maat, alleen in vaten, en in hoeveelheden niot minder 
dan negen en een halve gallon voor een geheel jaar, van den 1sten dag van Januarij, 
18--, en niet langer. 

( Geteekend) 

YORM VAN CER'l'IFICAAT GEGEVEN 'l'E WORDEN DOOR DEN RESIDENT MAGISTRAAT. 

Ik, A.B., Resident :Magistraat van , certificeer bij deze, dat 
C. D. geregtigd is eene licentie te ontvangen tot verkoop van wijnen, sterke 
dranken, liqueur en moutdranken, gemberbier en jopenbier, bij de kleine maat, 
te ------, in ----straat, Bloemfontein (of te , in het district 
van , naar het geval zij). l-Dn ik certificeer Yerder, dat gezegde C. D. 
voor zulke licentie aanzoek gedaan heeft met het doel een taphuis, kantien, o£ 
publiek huis te houden, ( o£ " om de dranken als yoormeld to verkoopen, en niet 
op den eigendom gedl'onken o£ geconsumeerd te worden," of "om eene herberg, 
hotel, of logicshuis te honden," naar het geval zijn mogt). 

Gedateerd dezen dag van 18--. 

(Geteekend) A. B., 
Resident Magistraat. 

VORM VAN BORGACTE. 

V oor mij, - , Zegeluitdeeler voor , op den----
dag van , 18--, A. B., wonende te , erkent bij deze 
verschuldigd te zijn aan den President van den Oranjevrijstaat, representeerende 't 
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Gonvernement daarvan, de som van vijftig ponden sterling, en C. D. en E. F. 
erkennen afzonderlijk verschuldigd te zijn aan den Staatspresident voornoemd, de 
som van vijf en twintig ponden sterling, geheven te worden op hnnne goederen en 
Ianderijen, onder voorwaarde dat gezegde A. B. niet fraudnleuselijk zal Yerdunnen 
of vervalschen eenigen drank, door hem te worden verkocht, en zal bij den verkoop 
daarvan geene maten gebruiken, die niet de voile maat houden; en zal zelf niet 
beschonken worden, noch dronkenschap of zuiperij op zijn eigendom toelaten ; en 
zal geene dobbelarij veroorloven; noch zal hij wetens toelaten mannen of vronwen 
van bekende slechte fa,am op zijn eigendom te verzamelen, noch zal hij zijn huis 
open laten, noch daarin eenige drinkerij toestaan ( uitgezonderd ten gerieve van 
de inwoners), tusschen de uren van acht des avonds en zes in den morgen, op 
eenigen dag; noch zal hij eenigen dmnk verkoopen op eenig gedeoHe van den 
Zondag, maar zal goeden regcl dartrin houden bij nacht en bij dag ;-zoo doende 
zal deze borgacte Yan geen gevolg zijn, doch anders in volle kracht blijven. 

VORM VOOR RET VONNIS 'l'ER EXECU'l'lE, OF LASTBRIEF TOT AANSI"AG EN VERKOOP. 

Aan , Bode van bet Hof van den Resident Magistraat van 
(of m geval de Last brief vervaardigd wordt door eenen V rede-

regter: "Aan den persoon aan wien de Lastbrief is geadresseerd.") 

Dewijl (naam des overtw~ders), van-----, op dezen dag (of 
op den ----- dag van , 18--,) voor mij werd schuldig bevor1den 
aan het overtreden der Ordonnantie, No.-, 18-, en gevonnisd werd tot verbeurte, 
(als eeue boete), van de som van£-- sterling; zoo client deze u te anthoriseren 
en te gelasten, dat gij tot verhaal van gemeld vormis de goederen en h<n~en van 
den gezegden in beslag neemt, en bij verkoop daarvan de som van £-
doet heffen met de kosten van het proces, bedragende Yerder de somma van 
£--, gezamenlijk met uwe onkosten daartoe betrekLelijk, en relateer aan den 
Registrateur van dit Hof al hetgeen gij op kracht hiervan gedaan hebt, waarvoor 
dit uwe volmagt en anthoriteit zijn zal. 

Gegeven onder mijne hand te , dezen dag 
van- , 18--. 

( Geteekend) 
V rederegter (of Resident Magistraat, 

naar het geval zijn mogt). 

Gegeven te Bloemfontein, den 18den dag van Februarij, 1856. 

J. N. BOSHOF, Staatspresident. 

Bij order, J. W. SPRUIJT, 
Fungd. Gouvernements Secretaris. 

ORDONNANTIE No. 11-1856. 
Ordonnantie, regelende de wijze, waarop de kinderen van kleurlingen mogen 

worden geapprenticeerd in den Oranjevrijstaat, vastgesteld door den HEd. 
V olksraad in deszelfs vergadering, gehouden te Bloemfontein, op den 18den 
dag der maand Februarij, 1856. 

N ademaal het noodig bevonden is, dat er voorzieningen worden gemaakt, rege
lende de wijze, waarop kinderen van kleurlingen binnen dezen Staat mogen 
worden geapprenticeerd; Zoo wordt mits dezen vastgesteld en bepaald: 

1.-Dat de Landdrost~n van de differente districten in deze11 Staat, geau-
thoriseerd en geregtigd zullen zijn, om aile kinderen van kleurlingen, minderjarig 
zijnde, die op eene wettige wijze zullen kunnen of mogen 'vorden ingeboekt of 
geapprenticeerd bij de burgers van dezen Staat, zoodanig te apprenticeren en in 
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te boeken ; de jongens totdat zij den ouderdom . van 21,. en de. meisjes totdat zij 
den ouderdom van 18 jaren zullen hebben bermkt, om m eemg ambaeht, hand
werk of nering te worden opgevoed en gebezigd. 

2.-Dat in elk geval van inboeking of vernieuwing van cenig contract van 
apprentieschap, wanneer de ouderdom van het kind niet met zekerheid van de 
ouders zal zijn vernomen of kunnei1 vernomen worden, de Landdrost het regt zal 
hebben twee onpartijdige mannen daartoe in te zweren, en door hen onder hunnen 
eed te doen verklaren, welken ouderdom zij zulk kind gelooven te hebben bereikt, 
en in geval yan verschil znJ de Landdrost beslissen. 

3.-Dat alle kinderen yan ldeurlingen, thans bij de ingezetenen van dezen 
Staat woonachtig, en die op eene wijze zullen. bekomen zijn, welke aan den Land
drost zal blijken ter goeder trou w en zonder geweld, bedrog of eenige andere 
onbetamolijke 'vijze te zijn bekomen, door hem mogen vwrden geboekt en geap
prenticeerd als voormelcl; doch. onder voorwaarde, dat ·wanneer een of meer der 
ouders van zoodanig kind of kinderen zullen worden ontdekt, en aa.nspraak m<:1.ken, 
of verlangen zulk kind of kinderen terug te bekomcn, de Landclrost hct regt zal 
hebben het contract van apprent.ieschap te vernietigen, en te bevelen, dat zulk 
kind of kincleren aan zoodanigen onder of ouders worde teruggcgeven, mits d.at 
hot kind voor den Landdrost veddaart gewillig en begeerig tc zijn naar zijne of 
hare ouders terug te gaan, en n1.its het blijken zal, dat zulk kind niet met vrijwillige 
tocstemming van zijnen of haren onder of oudcrs zal zijn afgcstaan of geappren
ticeerd. 

4.-Dat de Landdrosten geregtigd zullen zijn eenig kind of kinderen van 
kleurlingen binnen dozen Sta,at, als wees of weezen, en onverzorgd, of als door de 
ouders verlaten geworuen, of anders met toestemming van de ouders in te boeken 
en te a.pprenticeren, zoo als bij Art. 1 hiervoren is bepaald; hctzij met of zonder 
loon of onder zoodanige voorwaarden, als door den meester of meesteres met de 
ouders, of een wees zijnde, met den Landdrost zullen zijn overeengekomeu, ·welke 
voorwaarden niet in deze Ordonnantie zijn voorzien. 

5.-Dat do vorm en inLoud van het contract door ZHEd. den Staatspresident 
zal worden gegeven, en wel bijzonderlijk zal moeten inhouden, ch1t de meester of 
meesteres bij wie zulk kind zal zijn ingeboekt of geapprenticeerd, gehouden zal 
zijn, behalve het gestipuleerdo handwork of beroep waarin ondenvijs gogeven zal 
worden, zulk kind ook in de leer van het Gereformeerde christelijke geloof te 
onderwijzen of te laten ondcnvijzen. 

6.-In geval van misbandeling of het niet nakomen van de voorwaarden van 
het coiitrakt van appeentieschap door den meester of de meesteres, zal de Land

/ drost of het Hof van Landdrost en Hecmraden, of auder Hooger Geregtshof, op 
/ hehoorlijk bewijs geregtigd zijn, en behalve zulke boeten of straffen die zij zullen 

goedvinden op den overtreder te leggen, naar den aard der overtreding, het voor
meld contract te vemietigen. 

7.-Het z:al aan den Landdrost vrijstaan, om eenig kind of kinderen, inboor
ling of kleurling zijnde, die l.miten dezen Staat op gezag van oenige erkende 
regering wettiglijk voor een der burgers van zoodanigo regering op dien tijd een 
bona fi(le in woner zijnde, mogen zijn geboekt of geapprenticeerd, en waarvan het 
apprentieschap aan hen zal zijn vertoond, in de dienst van zoodanigen meester of 
meesteres te laten, en het contract als gezien te endosseren; mits zulk contract of 
yerbindtenis niet tcgenstrijdig zij met eenige der bepalingen in doze Ordonnautie 
gemaakt, anders zal eene nieuwe vcrbindtenis door den Landdrost mogeu worden 
uitgemaakt. 

8.-Geen contract van apprentieschap zal aan iemand anders mogen worden 
overgernaakt, om welke redeuen ook, maar zal in zulk geval worden bcscbouwd 
als verbroken en te niet gedaan ; echter za1, ingeval van het overlijden van den 
meester, het coutract van kracht blijven, ten faveure van zijne weduwe of den 
man met wien zij mogt hertrou wen. 
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9.-De Landdrost zal niet vermogen eenig kind van. eenen ldeurling in to 
boeken of te apprenticeren bij of aan eenig persoon, die na het passeren va,n deze 
wet op eene onwettige wijze binnen dezen Staat zal zijn ingevoerd,_ hetzij door den 
persoon zelve, bij wien zulk kind zal gevonden worden, of door iemand anders, on 
aan hem, hetzij voor of zonder eenige waarde of geldelijke consideratie afgestaan, 
maar gehouden zijn zulk kind of kinderen van zulken persoon of personen te ont
nemen, en bij iemancl anders to besteden, todat zij aan hunne ouders of vrienden 
kunnen worden teruggegeven; en zulke overtreders zullen daarenboven door 
boeto of gevangenis, of beiden, mogen worden gestraft, naar omst.andigheden der 
zaak, zoo als eenig competent Geregtshof in zijne discretio zal vinden noodig te 
.zijn. 

10.-In de meening van deze Ordonmtntie zal worden verstarm, dat bet onkel
voudige getal ook hot meervoudige zal insluiten, en dat vvaar in bet mannelijke 
geslacht gesproken wordt, ook bet vromvolijke zal zijn ingesloten, wanneer zulks 
nood ig zijn mogt, om kra.cht te geven aan deh zin en de meening van deze Ordon
nantie. 

11.-Deze Ordonnantie zal in \Yerking komon van af en na publicatie der
zelve. 

Gegeven te Bloemfontein, den 18den dag van Februarij, 1856. 

J. N. BOSHO:H\ Staatspresident. 
Bij order, 

J. vV. SPRUIJT. 
Fungd. Gou vernements Secretaris. 

ORDONNANTIE No. 1-1857. 
Ordonnantie regulerende de wijze waarop transporten zullen kunnen bekomen 

worden van vasto eigendommen, gekocht van personen die niet in dezen 
Staat woonachtig zijn, vastgesteld door den HEel. Volksraad V<'tn den Oranje
vrijstaat, in 7-ijne vergadering, gehonden te Bloemfontein, op den 10den dag 
van l!'ebruarij, in hot jaar 1857. 

Nademaal verscheidene personeii, eigenaars zijn van plaatsen of andere gronden 
in dezen Staat, doch verhindercl zijn om zoodanige plaa,tsen of gronden op de 
landboeken en registers van dozen Staat, in hnnne namen geregistreerd te 
krijgen, ter oorzake van de afwezigheid of den dood van de verkoopers van 
zoodanige plaatsen of gronden ; en dat er geene vertegonwoordigers van zoo
danige verkoopers zijn, waal'door de wettige eigenaren verstokon worden van 
hnnne regten, en het nooclig geacht vvordt om voorzieningen to maken, 
om de gemelde moeijelijkheden uit den weg te ruimen, zoo wordt hiermede 
bepaald en vastgesteld :-

1.-Dat er eene Commissie bestaan za], wier pligt het vvezen zal, om al zoo
danige zaken als voormelcl, hehoorlijk te onderzoeken, en claarop aan ZHEd. den 
Staatspresident te rapportoren, op de gegrondheid der eischen van personen, die 
voorgeven zullen de wettige koopers to zijn van eenigen grond of vast eigendom 
in dezen Staat gelegen, van eenigen persoon of personen die in dozen St,aat niet 
zullen woonachtig zijn, of zich voor eenen langeren tijfl dan zes maanden bniten 
denzel ven mogten hebben begeven, zonder eenig behoorlijk gekwalificeerd agent 
of Yertegenwoordiger in dozen Staat te benoemen, en pn bliek als zoodanig bekend 
to maken ; of dat de persoon of personen in wiens naam zoodanige gronden of plaat
sen in de landbooken of registers van dozen Staat mogen geregistreerd zijn, die 
alreeds gestorven zijn, of hierna mogen komen te overlijden, geen executeur of 
executeuren, of boedelredderaars aangesteld hebben, die zoodanige gronden of 
plaatsen aan de koopers derzelven zouden kunnen transporteren. 
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2.-Dat zoodanige commissie zal bestaan uit den Landdrost van Bloemfon. 
tein, als Voorzitter, den Registt·ateur van Acton, en den Staatsprocureur, of zoo. 
danige personen die in die betrekkingen zullen fungercn. 

3.-Dat in elk geval, als in het eerste artikel vermeld, de persoon of personen 
die voorgcven koopers te wezen ~~n zoodanige gronden of pla.~tsen, en die wen. 
schen transport derzelve te verknJgm~, aanzoek zullen doen biJ r~kwest ~~ ver. 
zoekschrift aan den Staatspresident mgezonden, welk verzoekschrlft, hetZIJ door 
den persoon of de personen zelve, of door zijnen of hunnen wettigen agent inge. 
zonden, al de omstandigheden der zaak zal moeten melden, zoo ook of de koop
prijs ten volle of gedeeltelijk betaald is ; en aile an.dere gronden .waarop hij of zij, 
zijne of hunne pretentien gronden ; en aan zoodamg verzoekschr1ft zullen moeton 
geannexeerd zijn alle documenten en geschriften, in bezit van den ::tpplicant, be
trekkelijk den koop van zoodanige plaatsen of gronden, alsmede eene lijst van allc 
getuigen, ten bewijze zijner zaak, en zal zoodanig verzoekschrift, en ieder docu
ment daaraan geannexeerd, met een zegel moeten belegd zijn, volgens Ordonnantio 
No. 7-1856, en zulk verzoekschrift zal daarop door den Staatspresident naar do.n 
Voorzitter der Commissie worden overgezonden. 

4.-W anneer de Voorzitter van de gezegde commissie eenige memorie van 
den Staatspresident, volgens Art. 3, ontvangen zal, zal hij zoodanige applicatie 
door publieke kennisgeving in de Gonvemements Gazette van dezen Staat drie 
malen publiceren, daarbij alle belanghebbende personea oproepende, om voor de 
commissie op eenen zekeren dag door hem te worden bepaald, te verschijnen; mits 
dat zoodani~e tijd niet minder zij dan drie maanden, van af den dag der publicatie 
van zoodanige kennisgeving. Echter zal het aan de commissie vrijstaan bij voor
komende noodzakelijkheid eene tweede publicatie te bcvelen en eenen langeren 
tijd te vergunnen. 

5.-0p den dag in zoodanige kennisgeving bepaald, zal de commissie allc 
zaken die voor dien dag bepaald zijn onderzoeken, de schriftelijke bewijzen nazien, 
en de getuigen onderzoeken in de tegenwoordigheid der belanghebbende personen, 
en na gedaan onderzoek hunne uitspraak hierover aan ZHEd. den Staatspresident 
rapporteren. 

6.-W anneer de gemelde commissie rapporteren zal, dat zij zoodanig persoon 
of personen, die voorwenden zullen door koop o£ anderszins op zoodanige gronden 
o£ pla::ttsen regt o£ aanspraak te hebben, heeft gehoord, en dater geene gegrondc 
objectien zijn tegen het transporteren van zoodanige gronden op de landboeken 
en registers van dezen Staat, in den naam van zoodanigen applicant, dan zal de 
Staatspresident den Registra.teur van Acten bevelen, om zulks te doen bij de 
betaling van de gewone heerenregten en transportkosten, alsmede van zoodanige 
kantoorpenningen als in deze Ordonnantie voorkomen. 

7.-lndien de koopprijs van zoodanige gronden of plaatsen, o£ eehig deel 
derzelv~ nog onb~~aald zal zijn, dan zal de Staatspresident mogen bevelen dat 
zoodamge kooppriJS of het onbetaalde gedeeltc daarvan aan den Tre;:;aurier van 
dezen Staat betaa1d worrle voor dat zoodanig tran~port door den Registrateur van 
Acten zal mogen gepasseerd en geregistreerd worden. En de Tresaurier-Generaal 
zal zoodanige gelden in de publieke kas ontvangen voor rekening van den vcr
kooper o£ de ve~lmopers van zoodanige plaatsen of gronden, of hunne erfgenamen, 
o£ andere wett1ge vertegemvoordigers, aan wien dezeh·en weder zullen uit.betaald 
worden op voldoende bewijzen dat zij daartoe geregtigd zijn. 

8.--:-De gemelde Tresaurier zal gehouden zijn eene lijst. van al zoodanige 
gelden m de maand J anuarij van elk jaar in de Gouvemements Gazette te publi
ceeren, meldende de namen der personen van en voor wien, alsmede do O'rondon en 
plaatsen waarvoor hij zoodanige gelden ontvangen heeft. 

0 

. 9.-Alle zoodanige ~ransporten door den Registrateur van Acten als voormeld 
m de landboeken en registers van dezen Staat gereO'istreerd zullen de plaatscn o£ 

0 ' \ . 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



TRANSPORTEN VAN ZEKERE VAST_EIGENDOMMEN. 143 

gronden daarin vermeld, en daardoor getransporteerd en geregistreerd, bevestigen 
als het wettig eigendom van den persoon of de personen in wiens naam of wier 
namen dezelven aldus getransporteerd en geregistreerd zullen zijn. 

10.-De volgende leges of kantoorpenningen zullen geeischt worden door en 
betaald aan deu Registrateur van Acten, in aile zaken die voor de commissie 
komen, onder de bepalingen van deze Ordonnantie, namelijk :-

Voor registratie van iedere memorie of verzoekschrift ... £0 1 0 
V oor uitmaken van iedere ad vertentie~ benevens de gewone 

kosten van publicatie 0 7 6 
V oor onderteekenen van iedere Subpcena op getuigen 0 3 0 
Voor afnemen van eene verklaring, eerste bladzijde . . . 0 2 0 
Voor elke volgende idem... 0 1 0 
V oor opmaken van rapport der commissie aan den Staats-

president 1 1 0 

Welke leges door den Registrateur van Acten maandelijks aan 's Lands kas 
zullen worden verantwoord, en daarenboven zal aan ieder lid der commissie de 
sam van tien shillings betaald worden in iedere zaak, mits dat zoodanige zaak 
niet meer dan een dag dienen zal ; doc h langer durende, dan zullen tien shillings 
per dag aan elk lid worden toegestaan voor iederen volgenden dag. 

11.-vVanneer eenig belanghebbend persoon begeerig zijn zal de verklaring 
van eenig getuige in eenige zaak voor de commissie te bekomen, en de getuige 
niet vrijwillig zal willen verschijneli, dan zal zoodanig getuige gedagvaard worden 
door eon subpcena, door den Voorzitter der Commissie onderteekend, en zal, zoo 
veel doenlijk zijn zal, naar denzelfden vorm uitgemaakt en geexploicteerd worden, 

· -als door de "Regulatien in civiele zaken voor het Rondgaand Hof" is bepaald, 
Bn al zoodanige getuigen, na behoorlijk gedagvaard te zijn, en hunne noodige 
-onkosten betaald of aangeboden zijnde, en die zonder voldoende redenen ter ver
schooning weigeren zullen voor de commissie te verschijnen om hunne verklaring 
-onder eede af te leggen, zullen onderworpen zijn aan eene boete, niet te boven
gaande vijf-en-twintig ponden sterli11g, door de uitspraak van de commissie te 
worden opgelegd, en door den Landdrost ter executie gelegd, op dezelfde wijze als 
Benig vonnis of nitspraak van het Rondgaa.nde Geregtshof van Landdrosten zal 
mogen worden uitgevoerd. 

12.-Deze Ordonnantie zal in werking komen en kracht van wet hebben van 
af den eersten dag van Mei, 1857. 

Gegeven te Bloemfontein, den lOden dag van Februarij, 1857. 

J. N. BOSHOF, Staatspresident. 

(Bij order), J. W. SPRUIJT, 
Gou vernements Secretaris. 

ORDONNANTIE :No. 2-1857. 
-Ordonnantie vastgesteld door den HEd. V olksraad van den Oranjevrijstaat, in 

zijne vergadering gehouden te Bloemfontein, op den 13deh van Februarij, in 
het jaar 1857. 

REGULERENDE DE KWALTFICATIE EN PLIGTEN VAN JURYMANNl<JN. 

Nademaal het door Artikel No. 49 van de Constjtutie, en Artikel No. 3 afdeeling 
" Belangende de Regterlijke Magt" van Ordonnantie No. I-1856, is be
paald, dat in de teregtstelling van crimineele zaken voor het Rondgaande 
Geregtshof van vereenigde Landdrosten, er eene Jury of Raad van gezwo
rene mannen wezen zal, en er geene genoegzl).me wetsbepalingen zijn gemaakt 
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omtront de wijze of manier van procederen of behandeling van zoodanige
crimineele zaken, en voornamelijk met betrekking tot de kwalificatie, pligteu 
en regten van J urymannen, zoo is het, dat de Raad bij dezen vastgesteld 
heeft, als volgt : 

1.-Dat, uitgezonderd de bepalingeu in Art~ke~ 2 en 3, hieronder volgende,. 
ieder persoon boven den ouderdom van ec:m en twmt1g, en onder den ouderdom 
van zestig jaren, en de wettige eigcnaar ~ijnde n1n vaste eigendommen in het 
district alwaar hij zich met der woon bevmdt, van de onbelaste waardo van Een 
Honderd Ponden 'sterling, of de !murder zijnde van eenig vast eigendom in het 
district voormeld gelegen, van eene jaarlijksche huur of waarde van twintig pon
den sterlinO', en zijnde lidmaat van eenige erkend.e Christelijke kerk, * gekwalifi
ceerd en ve~pligt z'ijn zal als een juryman te dienon binnen de limieten van zoo
danig district. 

2.-Dat de volgende personen verschoond zullen zijn van den jurydienst,. 
namentlijk: 

A. De Ioden van den HEel. V olksraacl, de I eden van den Uitvoerenden Raad, 
en de Heemraden. 

B. Aile personen in de civiele dienst van dezen Staat, insluitende de veld
commandanten en veldcornettcn. 

C. Aile gere~ts-beambten, alsmede aile advokaten en procureurs van de Roud
gaande Geregtshoven; en aile cipiers en bewaarders van gevangenhuizen .. 

D. Aile doctorR, chirurgijns, en apothekers, die in praktijk zijn, en aile predi
kanten of leeraars van cenig godsdienstig genootschap.t 

3.-Geen persoon, die .na eene behoorlijke teregtstclling schuldig gevonden en 
gevonnisd zal zijn, tot het ondergaan van eenige straffe, wa.armede eerloosheid 
gepaard is ; of die door het vonnis van eenig competent geregtshof eerloos ver
klaard zal zijn, en welk vonnis niet zal zijn veranderd of vernietigd of een pardon 
verleend geworden, zal immer weder bovoegd zijn op eene teregtstclling als een 
jury te dienon. Zoo ook niet nl zulke personen tegen wie het bowezen kan wor 
den dat zij zich hebben Iaten omhalen of omkoopen om part.ijdig te hanclelen, 
hetzij voor of tegen eenig gevangene, of die gednrende eenigc teregtstelling, 
waarop hij als een juryman zal <lienen, eenige correspondentie, communicatie of 
conversatie houden za] met den gevangene of zijnen procur·eur of procureurs, of 
iemand anders van zijnentwege, of van zijne vrienclen, of met den publieken aan
klager of eenig ander persoon, met het doel of de strekking om op eene onwetti&re 
of ongeoorloofcle wijze zooclanigen gezworene t.e bewegen om eenig gevangene 
door zijne uitspraak te bevoorcleelen of te benacloelen. 

4.-Indien het voor eenig competent geregtshof zal hewezen worden, dat 
eenig juryman schi.1lclig is aan eenige dor misdrijven in Let laatste artikel voor
schreven, zal zoodanig juryman onclerworpon zijn aan zulke stmffe als hem door· 
zulk Geregtshof zal opgelegc1 worden, hetzij in eene geldboete of boete en gevan
genis met of zonder harden arbeid, naar don aarcl der ovortrcding, en eerloos 
mogen verklaard worden. 

5.-W anneer eenig per.:;oon zal overtuigd ·worden voor eonig competent ge
regtshof, eenig juryman omgekocht of omgehaalcl te hebben, of die pogingen zal 
hebben aangewend om zulken juryman om te koopen of om te halon, om eenige 
gunstige of ongunstige uit::1praak voor of . tegen eenig gevangene uit te brengen, 
tegenstrijdig met zijnen pligt a]s juryman, zal zoodanige persoon onderworpen 
zijn aan de straf volgens .Artikel 4 hierboven vermeld. 

6.-Aangaande het opmaken der jurylijsten, het dagvaarden van jurymannen, 
en andere punten van praktijk, enz., zal worden gebandelcl volgens de regulatien 

* Zie Art. 27, Ord. No. 14, 1877. .. t Zie Art. 7, Ord. No. 14, 1877. 
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die daaromtrent door de bevoegde authoriteiten reeds zijn o:f nog zullen worden 
vastgesteld. 

7.-Deze Ordonnantie zal in working komen en kracht van 'vet hebben van 
af den datum der publicatie. 

Gcgegeven to Bloemfontein op den 13den dag van Februarij, 1857. 
J. N. BOSHOF, Staatspresideut. 

Bij order, J. W. SPRUIJT, 
Gouvernements Secretaris. 

Gouverncmentslmnto01·, Bloemfontein, 31 J\iaart, 1857. 

ORDONN.ANTIE No. 3, 1857. 
Ordonnantie, vastg-esteld door den REd. Volksraad van den Oranjevrijstaat, in 

zijne vergadering gehouden te Bloemfontein, op don 13den dag van ],ebruarij, 
in hot jaar 1857. 

BE'l'REKKEJ.,IJK HET OPRIGTEN VAN BAKENS OF LANDPAI,EN OP LANDERIJEN. 

Nademaal bet noodi~ is dat voorzieningen worden gemaakt, betrekkelijk de ver
pligting van a,llo lancleigenaren, tot de oprigting en instandhouding der 
bakens van hum1e landgoecleren, hinnen dezen Staat gelegen,-zoo w·ordt bij 
dezen vastgostcld on bepaald, als volgt :--

1.--Elk oigonaar of bezitter van eenige plaats of landgoecl (uitgezonderd 
erven of kleine stukken grond binnen eenige steclen of dorpen gelegcn) zal gehou
den zijn binnen den tijd van twee maanden nadat deze Ordonnantie in vverking· 
zal komen, aile hakous van zulke plaatsen of zulk landgoed op te rigton en in 
stand te houden, hetzij de gezegde bakens, door beslissing of aanwijzing van 
eenige Landcommissie, door overeenkomst tusschen de buren, of door opmeting 
van eenigen Landmcter zullen zijn bepaald. 

2.-AJle bakcns die niet finaal zullen zijn vastgesteld, zullen, ingeval van 
cenige verandering, op wettig gezag gemaakt, dadelijk: claarna geheel moeten 
worden vernietigcl on verstrooid, en anderen opgerigt die wettiglijk in de pla.ats 
daarvan zullen zijn bepaalcl of aangcwezen. 

3.-Alle hakons van gronden als voormeld, zullen van klippen of steen 
gemetselcl of gestapcld, of door inplanting van eene grooten steen of klip, ten 
minste drie voetcn hoog, moeten worden opgerigt, en ten minste twee voeten van 
boven af witgemaakt moeten zijn, en in dien stand gehouden, door, indien 
noodig, minstens een maal 's jaars te 'vorden hersteld, op verbeurte van eene 
boete van een pond sterling ten faveure.der publieke kas, voor clke baak die riiet 
zoodanig zal zijn opgerigt en in stand gehouden, telkens te worden herhaalcl, 
wanneer de oprigting en herstelling der bakons als voormcld niet geschied binnen 
cene maand na de oplegging der boetc in zulkc gevallen. 

4~.-De eigenaar yan eenig landgoed zal, bij verzuim van de oprigt.ing der 
hakens of instandhouding derzelven als voormelcl, hoven en behalve de boeten in 
Artikel 3 bepaald, nog verder onclerhevig zijn aan vergoecling van aile schaclen, 
nadee~en en kosten aan ecnig ander persoon veroorzaakt, tor oorza,ke van zulk 
\8rZUlill. 

5.-Dagvaardingen tegen overtreders van dezc Onlonnantic, die niet binnen: 
clezen Staat woonachtig zijn, zullen mogen geschieden bij Edicte, in de Gon~;ernc-
ments Oonmnt gepubliceerd, en zal zulke Edictale Citatie slechts ecn,macd behoeyen 
te worden uitgenomen, en vonnis daarop mogen "·orden gegeyen, mits zulke, 
publicatie geschiede op clrie achteroenvolge~de weken, en de eerstc maal minstens 
drie maanden voor den dag van verschijning daarin bepaa.lcl. 

L 
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6.-Deze Ordonnautie zal in werking komen en kracht van wet hebben van 
en na den eersten dag van Mei, 1857. 

Gegeven te Bloemfontein op den 13deu dag van :B..,ebruarij, 185'7. 

J. N. BOSHOF, Staatspresident. 

Bij order, J. W. SPRUIJT, 
Gouvernements Secretaris. 

Gouvernementskantoor, Bloemfontein, 31 Maart, 1857. 

ORDONNANTIE No. 4, 1857. 
Ordonnantie No. 4, 1857, over oprichting van Schuthokken, is vervangen door 

Ordonnantie No. 5, 1873. 

ORDONNANTIE No. 5, 1857. 
Ordonnantie, bepalende de magt der Geregtshoven van den Landdrost en van 

Landdrost en Heemraden in den Oranjevrijstaat, in het opleggen van 
straffen op crimineele misdadigers en overtreders, vastgesteld door den HEd. 
V olksraad van den Oranjevrijstaat, in zijne vergadering, gehouden te 
Bloemfontein,op den 13den dag van Februarij, in het jau.r 1857. 

Nademaal bij de Constitutie, gedateerd den 10den April, 1854, en de Regulation 
voor de mindere Geregtshoven in dezen Staat, niet genoegzaam is bepaald, 
in hoe verre de magt van de gemelde Geregtshoven strekt in crimineele 
zaken ; zoo wordt bij dezen vastgesteld en bepaald :-

1.-De Landdrost heeft de magt eenigen overtreder of misdadiger de volgende 
straffen op te leggen, te weten: "Borgstelling tot bewaring der rust," voor eene 
som, niet te bovengaande een honderd ponden sterling, voor eenigen tijd niet 
langer dan zes maanden, of bij gebreke van zulke borgstelling, opsluiting in het 
gevangenhuis; "geldboete," voor eenige som, niet te bovengaande vijf ponden 
sterling; "gevangenis, met of zonder harden arbeid of schraal dieet, of met 
opsluiting in een blok of boeijen, voor eenigen tijd niet langer dan drie maanden, 
of met slagen geen 25 te bovengaande. * 

2.-De Landdrost met twee Heemraden heeft de magt eenigon overtreder of 
misdadiger dezelfde straffen als bij het voorgaande artikel bepaald op te leggen, 
echter tot eene meerdere uitgestrektheid, als namelijk, "borgstelling tot £200, en 
voor eenen tijd niet langer dan twaalf maanden ;" " geldboete tot een bedrag van 
tien ponden sterling;" "gevangenis met of zonder harden arbeid, voor eenigen 
tijd niet te bovengaande vier maanden, of slagen gcen 39 te bovengaande ;" zul
lende beide door den Landdrost of door den Landdrost en Heemraden, twee der 
vermelde strafoefeningen voor dezelfde overtreding mogen rrden te zamen 
gevoegd. , 

. 3.-Niets in de twee voorgaande afdeelingen vervat, zal strekken de gemelde 
Geregtshoven te beletten eene grootere magt nit te oefenen als bij dezelve is 
bepaald, mits dat in eenige zaak, zulke meerdere magt bijzonderlijk door eenige 
wets bepaling is verleend geworden. 

4.-De Hoven van Landdrosten en van Landdrost en Heemraden worden bij 
dezen schadeloos gesteld ten opzigte van eenig vonnis door hen geveld of uitgc
voerd, voor dat deze Ordonnantie in werking komt, waardoor eenig persoon aan 
eene grootere straf mogt zijn onderworpen geweest dan bij deze Ordonnantie is 
bepaald, tenzij zulk vonnis zal zijn geveld in tegenstrijdigheid met eenige tojn 
bestaande wet. · 

""Zie ook Art. 8, Ord. No.5, 1877. 
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.5.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben na de afkondiging. 

Gegeven te Bloemfont~n, den 13den dag van Februarij, 1857. 
/ . J. N. BOSHOF, Staatspresident. 

/ 
ljlj order, J. W. SPRUIJT, 

( Fungd. Gouvernements Secretaris. 

Q!tDONN~NTIE .No. 6, 1857. 
Ordonnantie No. 6, 1857, is vervangen door Ordonnantie No. 2, 1870. 

ORDONNANTIE No. 7, 1857. 
Ordonnantie, bepalende den diensttijd van V eldcommandanten en V eldcornetten 

in den Oranjevrijstaat, vastgesteld door den REd. V olksraad van den Oranje
vrijstaat, in deszelfs vergadering, gehouden te Bloemfontein op den 26sten 
dag van Augustus, 1857. 

Nademaal de diensten van Veldcommandanten en Veldcornetten van dien aard 
zijn, dat veel van den tijd van die ambtenaren voor de publieke dienst 
vereischt wordt, menigmaal tot nadeel van hunne private belangen, en 
nademaal het om deze en andere redenen noodig geacht wordt, dat er een 
tijd worde bepaald voor hoe lang zij zullen dienen, en er opening gegeven 
worde dater bij het einde van zulken tijd nieuwe verkiezingen plaats kunnen 
vinden, zoo wordt bij dezen v-astgesteld en bepaald :-

1.-Alle V eldcommandanten en V eldcornetten, thans in dienst zijnde, mogen 
bij het einde van drie jaren, gerekend van af den datum van het passeren van 
deze Ordonnantie, des verkiezende, worden ontslagen. 

2.-Alle V eldcommandanten en Veldcornetten, die hierna zullen worden aan
gesteld, zullen des verkiezende, bij het einde van drie jaren, gerekend van a£ den 
dag hunner aanstelling, hun ontslag kunnen bekomen. 

3.-Wanneer eenig Veldcommandant of Veldcornet bij het einde van drie jaren, 
als opgemeld, niet mogt bedanken, zal het aan de burgers van het district of de wijk, 
waarin zulk beambte ageert, vrijstaan een verzoekschrift aan den Landdrost in te 
zenden, verlo£ vragende om eene nieuwe kiezing te doen plaats vinden, en de 
Landdrost zal eene bijeenkomst daartoe bepalen, volgens de wet,, mits dat zulk 
verzoekschri£t onderteekend zij, voor de kiezing van eenen anderen Commandant, 
door ten minste een honderd, en voor de kiezing van eenen anderen V eldcornet 
door ten minste vij£-en-twintig stemgeregtigden. 

4.-De aftredende Commandant o£ Veldcornet zal, met zijne inwilliging, 
weder op nieuw yerkiesbaar zijn. 

5.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben van en na den dag der 
publicatie. 

Gege-ven te Bloemfontein, op den 26sten dag van Augustus, 1857. 

J. N. BOSHOF, Staatspresident. 

Bij order, J. W. SPRUIJT, 
Gouvernements Secretaris. 

Gouvernementskm1toor, Bloemfontein, 1 Sept., 1857. 
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ORDONNANTIE No. 8, .1857. 
Ordonnantie tot schadeloosste1ling van zekere personen, handelcnde nit kracht 

van Krijgswet, vastgesteld door den HEd. V olksraad. van den Oranjevrij
staat, in desze1fs vergadering, gehouden te Bloemfontem op den 26sten clag 
van Augnstus, 1857. 

Nademaal ZHEd. de Staatspresident, met ad vies en consent van den Uitvoerenden 
Raad, bij proclamatie, gedateerd 25 April, 1857, om redenen in gezegde procla
matie vermeld, den Oranjevrijstaat onder Krijgs wet heeft geplaatst; en nademaal 
ZHEd. de Staatspresident, met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, bij 
eene andere proclamatie, gedateerd den 15den Junij, 1857, om reclenen in gezegde 
proclamatie vermeld, de working van Krijgswet ten eleele heeft teruggetrokken, 
en ten deele in kracht en working heeft gelaten, en eenen Krijgsraad voor elk der 
vier districten, Bloemfontein, Winburg, ] 1anresmith en Caledonrivier~ heeft 
beuoemd, met bet doel om zekere onafgedane zaken, in verband staande met de 
jono·ste onlusten en commando, ten. einde to brengen ; en naclemaal hot noodig 
aea~ht worclt dat de Krijgsofficieren en andere bcambten, handelende onder en 
~it kracht van de proclamatie hierboven vermeld, en onder Krijgswet schadeloos 
zouden "\Yorden gesteld ten opzigte van eenige daden door hen alzoo verrigt. Zoo 
is het dat bij dozen wordt vastgesteld en hepaald, dat aile Krijgsofficieren en 
andere beambten, en alle personen onder hun bevel handelende, zullen zijn schade
loos gesteld tegen en bevrijd en ontslagen van alle actien, processen, en vervol
gingen hoe ook genaamd, die voor eenig Geregtshof in dozen Staat tegen hen of 
iemand lmnner, zouden mogen of kunnen worden gebragt worden, ter oorzake 
van eenige daad of verrigting door hen begaan of uitgevoerd, of die nog door hen 
of iemand hunner znllen worden bega~m of uitgevoerd, gedurencle bet bestaan van 
Krijgswet, of deszelfs working en gezag, verleend bij de procbmatie voormeld in 
of over dozen geheelen Staat of eenig gedeelte daarvan, tot dat dezelve geheel zal 
of zullen ziju opgeheven en teruggetrokken, niettegenstaande znlke daacl of ver
rigting niet mogt zijn geschied in strikte overeenstemming met eenige wet of 
regulatie hoe ook genaamd, mits datal zoodanige daden en verrigtingen als voor
meld zullen zijn geschied ter goedertrouw en ie. opregtheid naar hun beste kennis
en oorcleel. 

Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben van en na de publicatie der
zelve. 

Gegeven to Bloemfontein, op den 26sten dag van Augustus, 1857. 

J. N. BOSHOF, Staatspresident.. 

Bij order, J. W. SPRUIJT, 
Gou yernemeu ts Secretaris. 

Gouvernementskantoor, Bloemfontein, 1 Sept., 1857. 

ORDONNANTIE No. 9, 1857. 
Orclonnantie No. D, 1857, bepalencle de Commandowet, is vervangen door· 

Ordonnantie No. 1, 1866. 

ORDONN.ANTIE No. 10, 1857. 
Bepa.Iende de Krijgswet in den Oranjevrijstaat, vastgesteld door den HEel. 

Volksraad, in deszelfs vergaclering, gehouden te Bloemfontein, op don 27sten 
dag van Augustus, 1857. 

Nademaal bij de Constitntie van dozen Staat, gedateerd den 10den April, 1854, 
onder de afdeeling " Uitvoerende Raad," Artikel 44, is bepaald, dat " de 
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Staatspresident en Uitvoerende Raad zullen de magt hebben om de Krijgswet 
te verklaren," zonder verdere voorzieningen te makon om den inhoud van 
zooda,nige wet of de magten van eenen Krijgswet te omschrijven of te 
beperken, en nademaal he£ noodig bevonden is, ter voorkoming van aile 
misverstand of onzekerheid te dien opzigte, dat eone Krijgswet worde ont
worpen en vastgesteld, zoo wordt mits dezen bepaald :-

1.-De Staatspresident met den Uitvoerenden Raad heeft de magt Krijgswet 
te verklaren over den geheelen Staat, of eenig gedeelto van dmizelve, bij gelegen
heid van eenen in val of bedreigden in val in het Land, door eenigen magtigen 
vijand, of bij gelegenheid van ecnen opstand in het Land, in verband meli 
.zoodanigen vijand hand.elende, of in zichzelven van eenen geduchten aard zijnde, 
zoodat er redenen zallen zijn te vormoeden, dat daardoor oene gehoele omwenteling 
in de Regeering kan ontstaan door geweld van wapenen. 

2.-De Staatspresident met den Uitvoerenden Raad heeft de magt, bij 
proclamatie te bepalen, uit welke krijgsofficieren en civiele ambtenarcn eenigen 
Krijgsraad zal bestaan, en ook vast te stellon de plaats of den omtrek binnen 
welken elken zoodanigen Raad jurisdictie zal hebben. De Krijgsraad zal echter 
in geen geval uit minder dan vijf leden mogen bestaan, en wanneer dat gctal van 
krijgsofficieren, bij eenige expeditie van gewapende burgers, niet voltallig mogt 
zijn, zullen de tekort komende leden, door de verzamelde burgers mogen worden 
benoemd, bij meerderheid van stemmen. 

3.-De misdadigers welke onder de beoordeeling van eenen Krijgsraad zullen 
komen, om voor denzelve te worden teregtgesteld, zullen zijn dezulken die 
beschuldigd zullen staan van "hoogverraad," "opshmd of oproer tegen de 
Regeering," "verraderlijke verstandhouding met den vijand," of hulpbetooning 
aan zoodanigen vijand of oproermakers, hetzij gewapend of ongewapend, bij 
monde of in geschrifte, in het openbaar of in het geheim, of van eenige andere 
misd.aad of overtreding van gelijken aard, of medepligtigheid daaraan, op eenige 
wijze hoe ook genaamd, mits dat zoodanige misdaad of ovcrtreding gepleegd zal 
zijn, gedurende den tijd dat krijgswet verklaard is. 

4.-De Krijgsraad heeft dezelfde regtsmagt als het Ho£ van Vereenigde 
Landdrosten. Alleen van stra:ffen boven eene maand gevangenis, met of zonder 
harden arbeid, en van boetGn hoven de £20, is appel naa.r den Uitvoerenden 
Raad, in welk geval de Krijgsraad den appellant tot zoodanige securiteit zal 
kunnen verpligten als noodig wordt geacht om hem, hangende het appel, onscha
delijk te maken. De doodstraf* zal niet worden uitgesproken door eenen Krijgs
raad, bestaande uit minder dan 12 leden, zullende minstens i der leden in de 
uitspraak moeten overeenstemmen, en zulk vonnis zal niet kunnen uitgevoerd 
worden dan na goedkeuring van den Staatspresident Of zijnen plaatsvervanger. 

5.-De Uitvoerende R.aad zal Regnlatien maken aangaande de manier van 
procedeeren voor den Krijgsraad, welke Regulatien van kracht zullen zijn tot de 
eerstkomende zitting van den V olksraacl, waarna dezel ve door dien Raad in over
weging zullen genomen worden. 

6.-Alle regtsplegingen voor eenen Krijgsraad zullen in het openbaar geschie
den, en behoorlijk worden genotuleerd; en alle getuigen zullen worden ingezworen 
en ondervraagd op dezelfde wijze als zulks voor de gewone Geregtshoven des 
Lands geschiedt; ook zullen alle getuigen bevoegd of onbevoegd geacht worden, 
overeenkomstig de wetten op crimineele zaken in dezen Staat bestaande. 

7.-Alle personen, door of namens den Krijgsraad opgeroepen, weigerende 
te verschijnen of getuigenis a£ te geven, of overtuigd wordende valschelijk 
getuigd te hebben, zullen door of op order van den Krijgsraad mogen worden 
gevangen genomen en gestraft, overeenkomstig de Re~ulatien in crimineele zaken 
woor de ci viele Geregtshoven. 

* Zie Art. 11, Ord. No. 12, 1877. 
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8.-De notulen yan den Krijgsraad zullen door den V oorzitter, zoo spoedig 
mogelijk, aan den Staatspresident worden ingezonden. 

9.-Ingeval van onvermijdelijke noodzakelijkheid zullen wagens, ossen, 
paarden, slagtvee of andere goederen, op last van den Krijgsraad of eenen Land
drost voor de publieke diehst mogen worden geprest, en des noods met geweld 
genomen. Voor geprest slagtvee of andere mondbehoeften zal van Gouvernements 
wege eene billijke betaling ·worden toegestaan, zoo ook huurloon voor wagens, 
trekossen en paarden. 

10.-Personen, weigerende of nalatig zijnde burgerdienst te doen, of gekom. 
mandeerde goederen yoor kommando-dienst te verscha:ffen, znllen niet volgens 
krijgswet, maar yolgens kommando-wet worden vervolgd en gestraft. 

11.-De burgers of andere personen, onder bevel van eenigen krijgsofficier of 
officieren uitgetrokken, zullen aan de wettige orders van hunne officieren strikte 
gehoorzaamheid betoonen, en officieren zoowel als burgers of andere onderge
schikte personen, zich aan eenige overtreding bij het leger schuldig makende, 
znllen naar uitwijziag van den Krijgsraad mogen worden gestraft, naar den aard 
en graad van zoodanige misdaad of overtreding, met zulke boeton of stra:ffen als 
die Raad zal noodig en geschikt oordeelen. 

12.-De Krijgsraad heeft bet regt eenigen misdadiger te --verwijzen naar de 
gewone Geregtshovon des Lands, om voor dezelven op de gewone wijze teregtgc
steld te worden; echter niet voor eenige oyertreding uitsluitencl Yerbonden aan 
de krijgstucht bij het leger. 

13.-W anneer te eenigcn tijde drie of meer personen op eene verdachte wijze 
gewapend bijeenkomen, zal het elken Landdrost, V rederegter, V eldkommandant 
of Veldkornet vrijstaan, en hot zal de pligt van elken zoodanigen beambte zijn 
zulk~ verdachte bijeengekomene per:;onen te gebieden dadelijk uiteen te gaan, en 
rust1g naar hunne woningen terug te keeren; of blijkbaar in opstand tegen de 
regeering zijnde, zullen dezulken of hunne aanvoerders ontwapend moeten worden 
of gevangen genomen, en ingeval van tegenstand zullen zij als vijanden worden 
behandeld en met de wapens worden aangevallen. 

.. 14.-In tijden. ~an opstand of oorlog zullen geene bijeenkomsten geoorloofd 
ZIJn, om over poht1eke aangelegenheden te raadplegen. Zulke vergaderingen 
mogen door een der officieren, in de voorgaande afdeeling vermeld, uiteen gedre
ven worden, en de personen. aldus vergaderd, of hunne voorgangers of aanvoer
ders, mogen worden beschouwd en behandeld als verdachte oproermakers. 

15.-De Staatspresident heeft het regt de ophcffing der Krijgswet te ver~ 
klaren, hetzij voor het geheel of ten deele, naar gelang yan omstandigheden. 

16,-Deze Ordonnantie za] kracht van wet hebben van en na de publicatie 
derzelve, tot en met den ]aatston dag der zitting van de eerstkomende vergadering 
van den Volksraad, tcnzij bij zoodanige zitting besloten zal worden, dat dezelve 
YOOr eenen langeren tijd in werking zal blijven.* 

Gegeven te Bloemfontein op den 27sten dag van Augustus, 1857. 

J. N. BOSHOF, Staatspresident. 

Bij order, J. W. SPRUIJT, 
Gou vernements Secretaris. 

Gouvernementskantoor. 
Bloemfontien, 8 September, 1857. 

* Zie Art. 5 Ord. No. 12, 1877. 
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ORDONNA.NTIE No. 1, 1858. 
Ordonnantie tegen de vernieling van Wild in den Oranjevrijstaat, vastgesteld 

door den HEel. Volksraad bij deszelfs verga.dering, gehouden te Bloemfon
fontein op den 24sten dag van November, 1858. 

N ademaal het noodig bevonden is, dat bet jagen en dooden van wild binnen den 
Oranjevrijstaat, onder zekere wetsbepalingen worde gebragt: Zoo wordt mits 
dezen vastgesteld en bepaald :-

1.-Niemand mag gedurende den broeitijcl wilde struisvogels dooden o£ ten 
cenigen tijde derzelver eijeren wegnemen of vernielen op een boete van £15 voor 
elke overtreding. 

2.-Niemand zal vermogen eenig wild, als namelijk: wildebeesten (knoe ), 
blesbokken, springbokken of andere wilde bokken te jagen of te schieten, of door 
honden te laten vangen, of wild gevogelte, als namelijk : struisvogels, korhanen, 
faizanten, patrijzen, wilde hoenders, wilde ganzen, eenden of andere watervogels 
to schieten, binnen de grenspalen van eenige bewoonde plaats, zonder daartoe 
vooraf verlof te hebben bekomen van den bewoner of eigenaar van zulke plaats, 
onder verbeurtc van eene boete van niet minder dan £2, noch meer dan £10, voor· 
elke overtreding. 

3.-De grenslijnen van elke plaats zullen worden bescbouwd aangetoond te 
zijn door bakens, volgens de wet opgerigt, en zulke bakens zullen door eenigen 
overtreder, onder de naast voorgaande afdeeling vermeld, niet mogen worden 
be twist. 

4.-Niemand zal vermogen eenig wild of gevogelte als voormeld te jagen, te 
sohieten, of op eenige andere wijze te dooden, op eenen Zondag, onder verbeurte 
van eene boete van vijf ponden sterling voor elke overtreding. 

5.-Personen dieter goeder trouw als reizigers mogen worden beschouwd, op 
eenigen handel of andere bezigheid op reis zijnde, en niet met het blijkbaar doel 
om wild te jagen of te schieten, zullen voor eigen gebruik op weg wild mogen 
schieten dat niet onder Artikel 1 van cleze Orclonnantie begrepen is, en zullen niet 
onder de bepaling van de tweede afdeeling dezer Orclonnantie gebonden zijn, doch 
zullen niet meer wild mogen dooden of schieten dan zij kunnen vervoeren of 
gebruiken. 

6.-Ingeval eenige overtreder onder deze Ordonnantie niet in staat zal zijn 
de hem opgelegde boete te betalen, zal hij tot gevangenis, met of zonder harden 
arbeid, mogen worden veroordeeld, voor eenen tijcl niet te bovengaande drie 
maanden. 

7.-De Landdrost van elk district zal jurisdictie hebben in de beslissing van 
elke aanklagte onder deze Ordonnantie op de aangifte van den Publieken Aan
klager o£ eenig privaat persoon. 

8.-De helft der boete die tengevolge van de voorzieningen in deze Ordon
nantie gemaakt, mogten verbeurd en verhaald 'verden, zal aan den aanklager 
worden uitbetaald, mils hij binnen 14 dagen na het uitspreken van het vonnis aan 
den Lanndrost verklare, dat hij zoodanige uitbctaling verlangt. 

9.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben van a£ den 1sten dag yan 
Fcbruarij, 1859. 

Gegeven te Bloemfontein, den 24sten dag van November, 1858. 

J. BOSHOF, Staatspresident. 

Bij order, J. W. SPRUIJT, 
Gouvernements Secretaris. 

Gouvernementskantoor, Bloemfontein, 14 December, 1858. 
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ORDONNANTIE No. 2, 18,)8. 

Ordonnantic, belangcnde het vervaardigen en in working brengen van Regulaticn 
voor stcdcn en dorpen in den Oranjevrijstaat, alwru-"Lr geene Municipale 
Collegien bestaan. V astgesteld door den HEd. V olksraad bij deszelfs 
vergadering, gehouden te Bloemfontein, op den 24stcn dag van November, 
8158. 

~ademaal bij Ordonnantie No. 8, 1856, voorzieningcn gemaakt zijn voor de 
oprigting van M unicipale Collegien voor sted.en en dcn·pen binnen dezen 
Staat, wanneer zulks door de meerderheid van de huiRhouders zal worden 
hcgeerd, en tot het vervaardigen van de vereischte Hcgulatien van r.ulk 
l\1unicipaal Bestuur, doch geeno voorzieuing is gemnakt hocdanig te handelen 
ten opzigte van zoodanige steden of dor·pen alwaar gcene Ivlunicipalc Colle
gien mogten bestaan; Zoo wordt bij dezen vastgesteld en bepaald :-

1.-In elke stad of in elk dorp, alwaar geen Municipaal Bestuur volgens de 
wet zal zijn opgerigt, zal het aan den Landdrost of Resident V redcregter van 
zooclanig dorp, of zoodanige stad, of aan eenig ander beyoegd. hoofdambtenaar 
aldaar woonachtig zijnde, vrijstaan, om van tijd tot tijcl zoodanige Regulation te 
vervaardigen als noodig zullen bevonclen \Vordcn voor de goode ordo in plaatse
lijke aangelegenheden en maatschappelijk bestuur van zoodanigc stad of zoodanig
dorp. 

2.--De Regulation, als in de voorgaande afdeeling \crmeld, ycrvaardigd 
zijnde, zullen door den Landdrost of eenig ander boambte als Yoormeld, gedn· 
ronde den tijd van 10 dagon op cenige geschikte plaats binnen zulke stad of dorp, 
ter inzage voor alle belanghebbende ingczetonon worden opcngelegd van 9 ure iu 
den morgen tot 3 nrc in <len namiddag, en eene kennisgeving dat zulks geschied 
is, bij de Pnblieke Kantoren en op twee andere publieke plaatsen binnen zulke 
stad of znlk clorp, doen aanplakken; welke kennisgeving yerdcr zal bepalen den 
dag, het uur, en ·de plaats wanneer en waar, na dat do tien dagen voormelcl 
zullen zijn vcrstreken, eene publieke bijeenkomst van de hnishouders van zulke 
stad of zulk dorp zal worden gehouden, om de gemelde Hcgnlatien in overweging 
te nemen. 

3.~Bij de bijeonkomst, als in de laatstc afdecling gemcld, zal do Ln,nddrost, 
d~. Resident Vrederegter, of ecnig ander hoofdambtenaar als voormeld, Voorzittcr 
ZIJn, en de gezegde .Regulation, eerst in derzcl ver geheel aan de vergaderde huis· 
houders voorlezen, en daarna elk artikel afzondorlijk in overweging doen nemen, 
e:1 door meer~erheid van stemmen doen goecl. of afkeuren, of zoodanig doen wij
zigen als nood1g geacht zal \Yorden. 

4.-De stemgeregtigcle huishoudors zijn dozulken die hi j Ordonnantie No. tl, 
1856, als zoodanig zijn verklaard. · 

0.-W anncer Je Regulation, als hij afdeeling 4 bepaald, zu1len zijn aangc
nomen, zaJ de Lanclclrost of eenig ander plaatsclijko hoofdambt.euaar voormeld, 
dezeh-e aan den Gouvernements Secretaris overzenden, diP gehouden zijn zal 
dezelve voor den Uitvoerenden Haad te leggen, en de Uitvoerende Raad zal 
bevoegd z:ijn de gezegde Regulation goed- of af te keuren, of zooclanig te wijzigen 
als nooclig geacht zal worden, en ze daa,rna in de Gouven1emenb; Courant doon 
publicceren. Zulke Regulation zullen kracht van wet hehbon (onder nadere 
approbatie van den Volksraacl) tot dat dezelve zullen veranderd of verbeterd zijn, 
en daarna, "\veder zoodanig vera.nderd en verboterd zijnde, kracht van wet hehou
den tot dat dezelve door de oprigting van geregelde lVIunicipale Regulatien ondel' 
de Ordonna,ntie No. 8, 1856, voormeld (of andorszins, wettiglijk) claargestcld 
zullen vervallen. 

6.-\Vanneer eenige veramleringen of bijvoegingen in de Rogulntien voor
meld, van tijcl tot tijd, zullen noodig bevonclen worden, zal zu lks op dezelfde wijzc 
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moeten geschieden als waarop de oorspronkelijke Regulation daarO'esteld zijn, 
volgens de regelen in de voorgaande afdeelingen voorgeschreven. 

0 

7.-Alle ambtenaren die onder zoodanige Hegnlatien als voormeld zullen 
moeten worden aangesteld, zullen van wege het Gouvernement aangesteld worden, 
en onder dezelfde verpl1gtingen zijn als alle andere Gouvernements beambten. 

8.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben van af publicatie derzelve. 

Gegevon te Bloemfontein, den 24sten dag van November, 1858. 

J. BOSHOP, Staatspresident. 

Bij order, J. W. SPHUIJT, 
Gon vernements Secretaris. 

Gouvernementskantoor, Bloemfontein, 14 December, 1858. 

ORDONNANTIE No. 3, 1858. 
Ordonnantie ter beletting van het roekeloos en noodeloos branden van het Gra~ 

op de vVeivelden in den Oranjenijstaat. Goodgekeurd en vastgesteld door 
den H~Jd. V olksraad in zijne zitting van :24 November, 1858. 

1.-Het zalniet geoorloofd zijn voor eenigen persoon om hot gras op zijne 
woonplaats of elders binnen dozen Staat in "Qrand te steken ten een1gen t1jde tus
schen den 31sten dag van Maart en den 31sten dag van J ulij in elk jaar, onder 
straffe van eene boete va11 niet minder dan £5 sterling en niet te bovengaande 
£20 sterling, of gevangenzitting met of zond.er harden arbeid, voor eenigeu tijd, 
niet te bovengaande drie maa,nden voor elke overtreding. 

2.-Dat geen persoon, de eigenaar of bevvoner zijnde van eene plaats, gereg
tigd zijn zal om vuur in het gras to steken binnen de lijnen van zoodanige plaat:s 
ten eenigen tijde tusschcn den 1sten dag van Augustus eu de1i 1sten dag van 
April in elk jaar, zonder minstens acht en veertig urcn kennis daarvan aan de 
omgrcnzende buren gegeven te hebben, onder dezelfde straffe in Artikel1 yermeld. 

3.-Dat ·wanneer de eigenaar of he\yonor van eenige plaats eenige schade 
mogt lijden ten gevolge van bet afbranden van gras zonder de kenuisgBving in 
Artikel 2 vermeld, de persoon, die zulks veroorzaakt, heeft, verpligt zal wezen 
zoodanige schade te verg~edel!, niettcgenstaande dat hij onder de voorziening van 
deze ordonnantie gestraft. zal z~jn. 

4.-Dat wanneer de eigenaar of bewoner van eene plaats aan zijne buren de 
kennisgeving in Artikel 2 vermeld zal hebben gcgeven, en een of meer yan gemeldo 
buren hnm kennis zal' geven om het gras niet te brandon, en hij niettegenstaande 
zulke tegenkennis volhardt om zulks te doen, zal hij st.rafbaar zijn met dezelfde 
stra:ffe als in Artikel 1 vermeld, en aansprakelijk blijven voor eenige schade door 
zijne handelwijze veroorzaakt als in het 3de Artikel vermeld. 

5.-Dat alle oyertredingen van doze 'ordonnantie zullen verhoord en beslist 
worden door hot Landdrosthof van het district, alwaar de overtreding is geschied, 
en alle hoetcn, die onder doze ordonnantie mogen ingeyorclerd ·worden, zullen aan 
het Gou vernement verantwoord worden. 

6.-Dat deze ordonnantie kracht van wet zal hebben twee maanden na den 
dag derzelver afkondiging. 

Gegeven te Bloemfontein, den 24sten dag van November, 1858. 
J. BOSHOF, Staatspresident. 

Bij order, J. W. SPHUIJT, 
Gou vernements Secretaris. 

Gouvernemenh.lmntoor, Bloemfontein, 14 Dec., 1858. 
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ORDONNANTIE No. 4, 1858. 
Ordonnantie tot vaststelling van eenige punten betreffende het Wisselregt. Goed

gekeurd door den HEd. Volksraad in zijne zitting van 25 November, 1858: 

1.-W anneer de betaaldag van eenen wisselbrief, schuldbewijs, acceptatie of 
promesse of ander handelspapier op eenen Zondag of op eenen openbaren feestdag · 
invalt, is dezelve den volgenden dag betaalbaar. 

2.-De openbare feestdagen* zijn Nieuwjaarsdag, de 23ste Februarij, Goede 
Vrijdag, Paasch Maandag, Hemelvaartsdag, Pinkster Maandag en Kersdag, 
alsmede zoodanige andere dagen als in het vervo1g als openbare feestdagen zullen 
vastgesteld wordeu. 

3.-W anneer de betaling van eenen wisselbrief of ander handelspapier invalt 
op eenen openbaren feestdag, die door eenen Zondag gevolgd wordt, is dezelve 
den volgenden Maandag, en warineer de betaaldag invalt op eenen Zondag, die 
door eenen opeubaren feestdag gevolgd wordt, is dezelve den volgenden Dingsdag 
betaalbaar. 

4.-De wettige houder van eenen wisselbrief of ander handelspapier, betaal
haar aan order, kan den eigendom daarvan overdragen bij een endossement in 
blanco, door zijne bloote naamteekening op dezelve te ste1len. 

5.-Elke wisselbrief of ander handelspapier, waarin de rato vail interest niet 
is bepaald, noch de plaats, waar dezelve betaalbaar is, aangewezen, die niet op 
den vervaldag betaald zal worden, zal renton drageu tegen 6 percent per jaar,t 
gerekend van af den dag, wanneer dezelve door den houder of zijnen wettigen 
vertegenwoordiger ter betaling is aangeboden aan dengene, dien het geschrift 
aanwijst als den persoon, aan wien de betaling gevraagd moet worden, of aan 
zijne laatstbekende woonplaats binnen dezen Staat. . 

6.-Protesten van niet-betaling van wisselbrieven en ander handelspapier 
moeten geschieden binnen zes dagen na den betaaldag, wanneer de persoon, tegen 
wien het protest wordt gedaan, in of niet meer dan zes uren te paard van de 
hoofdstad van elk district woonachtig is, en binnen vijftien dagen, wanneer hij op 
cene grootere distantie van zoodanige hoofdplaats woont. 

'7.-Zoodanige protesten knnnen geschieden door cenen openbaren notaris of 
door eenig onpartijdig J!lersoon, mits dat de laatste binnen drie dagen, nadat hij 
het protest gedaau heeft, voor eenen Landdrost of V rederegter verklaring van 
zijne verrigtingen beeedigde. 

8.-Deze Ordonnantie heeft kracht van wet van af den eersten Februarij, 1859. 

Gegeven te Bloemfontein, den 25sten dag yan November, 1858. 

J. BOSHOF, Staatspresident. 

Bij order, J. W. SPRUIJ'l\ 
Gouvernements Secretaris. 

Gouvernementskantoor, Bloemfontein, 14 December, 1858. 

ORDONNANTIE No. 5, 1858. 
Ordonnantie,t regelende de betaling van Transport-regten op vaste eigendommen 

in den Oranjevrijstaat. Goedgekeurd en vastge~teld door den HEd. V olks
raad, in zijne zitting van 24 November, 1858. 

1.-Alle wetsbepalinge~ tot hiertoe van kracht en in gebruik geweest in dezen 
Staat, belangende de betaJmg van zekere belasting op koops bedragen van vaste 

._* Zie Arts. 3, 7 en 8, Ord. No. 10, 1877. t Zie Art. I, Ord. No.18, 1877. 
:1: Zie Art. 36, Ord. No. 14, 1877. 
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eigendommen, zullon ophouden yau eenige kracht te zijn van af den dag, waarop 
deze Ordonnantie in working komen zal, met betrekking tot alle verkoopingen van 
vastP eigendommen, die van dien dag af en voortaa,n zullen plaats vinden, en 
worden in zoo verre bij doze herroepen en te niet gedaan. 

2.-Geen transport zal worden gedaan van eenig vast eigendom, hetzij huis 
of land, waarvan eene overdragt geschiedt in den naam van den eenen eigenaar op 
dien van eenen anderen, tenzij eene belasting van twee ten honderd door den 
kooper of den persoon, aan wien het transport zal geschieden, zal zijn betaald 
geworden op het koopsbedrag 0f op de waarde van zulk vast goed. En kwitantie 
daarvan zal aan :len Registrateur van Aeten worden yertoond, welke kwitantie in 
de archiven van zijn kantoor zal bewaard blijven. 

3.-Wanneer de overdragt zal geschieden door of namens den persoon of de· 
personen, in wier namen zulk vastgoed geregistreerd zal zijn, in de namen van 
eenige aandeelhouders in eene maatschappij, of van verscheidene personen 
tegelijk, zal er desniettemin maar eene heffing plaats vinden van de belasting, bij 
afdeeling 2 bepaald, mits dat de transactio een zij, terzelfder tijd aangegaan, en 
dat de overdragt in eene acte van transport en in gelijke deelen aan de nieuwe 
eigenaars kan geschieden. 

4. W anneer eenig vastgoed zal worden getransporteerd ten gevolge van eene 
v·ermaking bij testament of door erfenis, omruiling of op eenige andere wijze, 
geone regtstreeksche transactio van koop of verkoop zijncle, of in hot laatst
genoemd geval, waar het zal blijken, dat de koopprijs, nit welk doel ook ontstaande, 
merkelijk onder de waarde van het good is, zal zulk goed door den Landdrost of 
Rogistrateur worden gewaardeerd en de transportregtcn worden goheven op het 
bedrag van zulke waardeering. 

5.-W anneer de persoon of person en, aan wien eenig transport zal moeten 
geschieden, met de waardeering als bij afdeeling 4 bepaald ontevreden mogt zijn, 
en het ten genoegen van den Staatspresident zal worden bewezen, dat de waar
deering van zulk vastgoed onbillijk is, zal hij geregtigd zijn dezelve te vermin
deren tot zulk bedrag, als hij zal goed vinden. 

6.-0verdragt van vastgoed kan geschieden in de verscheidene g.evallen 
hieronder vermeld, namelijk :-

a. Een nagebleven echtgenoot, die een gehoel vast eigendom uit den gemeen
schappelijken boedel inkoopt of overneemt, zal geen transport-regt 
behocven te betalen op den .koopschat van zijn of haar eigen aandeel 
daarvan. 

b. W anneer eenig landgoed zal gerogistreerd zijn op de namen van verschei
dene personen, en een der aandeelhebbers koopt het geheel eigendom, 
zal hij niet gehouden zijn transport-regt te betalen op de waarde of prijs 
van zijn eigen vorig aandeel daarin. 

c. W anneer eenig vastgoed in den naam van eenen voogd of curator of ander 
persoon ew o.fficio zal zijn geregistreerd, zal het tep. eenigen tijde op den 
naam van den regtmatigen eigenaar mogen worden getransporteerd 
zonder betaling van de transport-regten. 

d. In eenig geyal van vrijwillige of geclwongene separatie en verdeeling van 
eenig vastgoecl onder de gezamentlijke aandeelhebbers, zullen aile ver
anderingen in de registratie om zulk vastgoed in afzonderlijke aandeelen 
op de verschillende namen van de aandeelhouders over te brengen, 
worden gemaakt zonder betaling van transport-regten, en zonder de 
gewone acton van transport door de gezamentlijke aandeelhouders op de 
afzohderlijke personen als voormeld, mits dat eene acte van zoodanige 
verdeeling door hen gezamentlijk uitgemaakt en gepasseerd, hetzij 
ilotarieel of onderhands, bij den Registrateur van Acten worde gedepo
neerd. En voor elke nieuwe registratie als voormeld zal een certificaat 
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daarvan door den Registratenr verleend worden, waarvoor ten behoevo 
van de publieke kas zal worden betaald de som van vijf shillings 
sterling. 

e. EeniO' landgoed onder bezwaar van ficlet~ co1n11u:s;;'u1n gelegcl, zal mogen 
wo~den getransporteerd, doch vrij zijn van de betaling van transport
regten, zoo lang als znlk bezwaar daarop zal blijven bestaan.* 

7.-0p vaste eigendommen van Griquas of van eenig anderen der natarellen 
volkstammen gekocht, en voor het eerst op de register van dezen Staat overge
bragt, zal een transportregt worden geheven van slechts een ten honderd. 

8.-Transport-regten bij afdeelingen 2, 6 en 7 bepaald, zullen ontvangen 
mogen worden aan de hoofdplaats van dezen Staat door den Registrateur van 
Acten, en in de andere districten door de respectieve Landdrosten of eenen Resi
dent V rederegter, wanneer laatstgenoemde daartoc door den Staatspresident zal 
lJenoemd zijn. 

9.-Bij de heffi.ng va,u transport-regten als voormeld, zal door kooper en ver
kooper voor eenen Landdrost, Vrederegter of den Registrateur van Acten eene 
verklaring worden gedaan en onderteekend, betrckkelijk den koop en verkoop van 
.eenig vast eigendom, zoo veel doenlijk volgens de vormen geannexeerd, gemerkt 
ct en b. En geen transport zal worden verleend, tenzij door beide partijen zoodanige 
declaration of verklaringen gemaakt en onderteekend zullen zijn. Echter zal het 
bedrag der transport-regten mogen worden gedeponeerd met overhandiging van de 
verklaring yan slechts een der partijen. 

10.-W anneer de verklal'ingen bij Artikel 9 vereiseht niet geriefl.ijk van 
kooper en verkooper zullen kunnen worden bekomen, zullen dezelven door humie 
agenten, of ingeval van minderjarigen, door hunne . voogden mogen gegeven 
worden, zoo veel doenlijk volgens den vorm geannexeerd gemerkt c, mits dat 
zoodanige agent of voogd persoonlijk met de omstandigheden va,n de transactio 
daarin yermeld bekend zij. 

11.-De verklaringen~ als bij afdeelingen 9 en 10 vermeld, gemaakt en 
onderteekend zijnde als vereischt, zullen, ofschoon niet bezworen zijnde, >vorden 
beschouwd als of dezelve door solemneele eeden warcn bekrachtigd. FJn iemand, 
overtuigd zijnde valschelijk te hebben verklaard, zal aati dezelfde straffe onder
worpen :;-;ijn, op de misdaad van meineed bepaald, en daarenboven gehouden 
wezen, hetzij kooper of verkooper, agent of voogd, tot de betaling van dubbel 
het beclrag van het gewone transport-regt. W auneer de Landdrost of V rede
regter, voor wion de declaration gemaakt zullen worden, echter zal vermoeden, 
dater eonig bedrog of achterhoudenheid bestaat, met betrekking tot den koopprijs 
van het landgoed, zal het hun vrijstaan, de partijen en zoo vele andere personen, 
als hij zal goed vinden, onder eede daaromtrent te onderzoeken, zonder verpligt te 
zijn eenige reden daarvoor op te geven. 

12.-W anneer het mogt gebeuren dat door sterfgevallcn, afwezigheid nit het 
land of andere oorzaken de verklaring van een of ander der partijen of van eenig 
agent of voogd als voormeld niet zal kunnen bekomen worden, zal het geoorloofd 
zijn de verklaring of verklaringen van een of meer andere personen, die met de 
zaak bekend mogten zijn, te nemen, of verlof van den Staatspresident te bekomcn 
tot het doen van transport op de verk]a.ring van slechts een der pa.rtijen. 

_13.-Ingeval van eenige vorkoopi'ng bij publieke veiling zal de afslager ver
klarmg mogen doen in de pla.ats van den verkooper. 

14.-Alle transport-regten als voormeld zullen moeten worden betaald binnen 
den tijd van zes maanden van a£ den dag der verkooping, of verwisseling van 
oeigenaren van eenig vastgoed, bij gebreke waarvan interest daarop zal worden 

* Vervallen. Zie Art. 29, Ord. No. 14, 1877. 
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<>'erekend van den dag af dat de zes maanden zullen verloopen zijn, gerekend 
tegen zes ten honderd per jaar.:l\' 

15.-Bij het do~~ van transport van eenig landgoed of eenig gedeelte daar
van, zullen de recogmt1e golden aan het Gouvernement op het geheel verschuldigd, 
moeten worden betaald en aangezui verd tot op het einde van het jaar, waarin zulk 
transport zal geschieden. 

16.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben van af den 1sten Januarij, 
185~. 

VORM A.--VERKLARING VAN DEN VERKOOPEH. 

Ik, A.B., verkla.ar plegtiglijk, dat de som van £-- de volle en geheele 
koopschat is, ''Yaarvoor ik aan C. D. verkocht heb zekere plaats of stuks gronds 
(hier volgt de beschrijving van het verkochte eigendom), en ik verklaar verder, 
dat ik de gemelde plaats, grond of huis, enz., aan den gemelden C. D. heb verkocht 
op den dag van , 18--, en niet eercler, en clat ik geene 
andere o£ meerdere betaling of waarde van eenigen aard hoe ook genaamd voor 
hetzelve heb ontvangen of verwacht, en ik verklaar verder, dat de gemelde C. D. 
de eenige persoon is, die het gemelde eigendom van mij gekocht heeft, en dit 
niles verklaar ik de zuivere "·aarheicl te zijn zonder eenige achterhouding o£ ont
wijking hoe ook genaamd. 

( Geteekend) A.B. 

Voor mij verklaard, te --- dezen --- dag van ---18--. 

( Geteekend) E. F., 
Landdrost of Vrederegter. 

VOlUI B.-VERKLARING VAN DEN KOOPER. 

Ik, C.D., verklaar plegtiglijk, dat de som van £--de voile koopschat is, 
door mij reeds betaald of nog te worden betaald aan A.B., voor zekere plaats, 
stuk land of huis (beschrijf het landgoed), door mij van hem gekocht, en ik 
zweer, dat ik de gemelde plaats, huis, enz., van den gemelden A.B. hob gekocht op 
den --- dag van ---, 18--, en niet eerder; en dat noch ik noch iemand 
andel's van mijnentwege en met mijno voorkennis daarvoor heeft gegeven of 
beioofd heeft of voornemens is eenige andere consideratie of eenige waarde hoe 
ook genaamd te geven of te betalen. En dit alles verklaar ik de waarheid te zijn, 
zonder eenigo ontwijking of achterhoudenheid van wolken aard ook. 

( Geteekeml) A.B. 

Voor mij verldaard, tc ---dozen--- dag van--.-, 18--. 

( Geteekend) E. F., 
Landdrost of Vrederegter. 

N.B.-vVanneer het eigendom niet verkocht maar voor eenig ander goed 
omgeruild is of als eene gift geschonken is, of bij testament vermaakt, veranderen 
de verkhringen, :in zoo vorre als het noodig zijn zal zulke daadzaak te vormelclen 
in plaats van koop of verkoop. 

VORM C.-VERKLARING VAN EEN AGEN'l'. 

Ik, G.H., verklaar plegtiglijk, dat ik als agent van A.B. of C.D. heb gehan
deld in het koopen (of verkoopen) van zeker (hier volgt de beschrijving van het 
goed) door den gemelden A.B. aan den gemolden C.D. verkocht (of omgekeerd), 
en dat ik zel£ persoonlijk bekend ben met 't bedrag van den koopschat ; en 1k 

* Ycrvangen door Art. 4> Ord. No. 14, 1877. Zie ook Art.. 4, Ord. No.7, 1877. 
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verklaar verder dat het mij bekend is, dat de gemelde kooptransactie werd 
-aangegaan en ~esloten op den --- dag van ---, 18--, en niet eerder, en 
dat de som van£-- door den gemelden C.D. aan den gernelden A.B. te worden 
betaald, naar mijne beste kennis en wetenschap de voile en g~heele koopschat is, 
welke voor het gemelde eigendom (is) of zal wo~den ~etaald of ontvangen, en dat 
het mij niet bekend is dater eenige andere cons1deratw of waarde voor het ge- en 
verkochte goed voor~~ld is of zal wo.rden bet~~~~ of gegeven. En dit al~es verklaar 
ik de waarheid te zljn, zonder eemge ontWIJkmg of achterhoudenh8ld hoe ook 
genaamd. 

(Geteekend) G.H. · 

Verklaard voor mij, te ---, dezen --- dag van---, 18--. 

(Geteekend) E.F., 
Landdros t of V rederegter. 

Gegeven te Bloemfontein, den 24sten dag van November, 1858. 

Bij order, 

J. N. BOSHOF, Staatspresident. 

J. W. SPRUIJT, 
Gouvernements Secretaris. 

Gouvernementskantoor, Bloemfontein, 28 December, 1858. 

BIJVOEGSEL ORDONNANTIE No. 5, 1858. 

Raadsbesluit va"il 28 Febrnarij, 1859 :-" De 1-taad bepaalt dat vier weken na 
den dag der publicatie van dit beslnit, geene plaats zal worden getransporteerd of 
verboiiden dan op certificaat van den Landdrost of Registrateur van Akten voor 
wien zulk transport of verband zal geschieden, dat het bij hun bekend is, hetzij 
door zijne eigene bewustheid o£ door bewijs op beeedigde getuigschriften, dat 
znlke plaats niet onderworpen is aan eenige boete van non-occupatie of niet
bewonen, anders genaamd extra recognitie, £5 per jaar, of dat het zoodanig 
verschuldigde is voldaan, welk certificaat op het transport of de verbandacten zal 
worden geschreven. 

ORDONNANTIE No. 6, 1858. 
Ordonnantie, regelende verkoopingen bij Pnblieke Veiling. Goedgekeurd en 

vastgesteld door den HEd. Volksraad in zijne zitting van 25 November, 1858. 

1.-Alle wetten, regulation en gewoonten, tot hiertoe in dezen Staat gevolgd, 
met betrekking tot verkoopingen bij publieke veiling znllen ophouclen van eenige 
verdere kracht te zijn van a£ den dag dat deze Ordonnantie in working komen zal, 
in zoo verre als dezelve, o£ een o£ ander derzelven tegenstrijdig met de bepalingen, 
in cleze Ordonnantie gemaakt, zullen worden bevonden. 

2.-Alle licentien, door Veiidu-Afslagers uitgenomen, of borgacten, door hen 
gepasseercl, voordat deze Ordonnantie kracht van wet zal hebben bekomen, zullen 
desniettemin van kracht zijn en blijven voortduren voor den tijd, bij zoodanige 
licentie bepaald, als of clezelve _onder en nit gezag van deze Ordonnantie waren 
verleend. 

3.--Een icder, die begeerig zijn mogt de bezigheid van Vendu-Afslager te 
drijven, zal gehouden zijn daarvoor eene licentie nit te nemen bij den Landdrost 
van eenig district in dezen Staat, belegd met een zegel van £3, * welke licentie 
voor een geheel jaar van kracht zal zijn, en uitgemaakt volgens den vorm gean
nexeerd en gemerkt A. ; en een ieder, die de bezigheid van Vendu-Afslager zal 
drijven of eenige publieke yerkooping houden, zonder zoodanige licentie te hebben 

* Zie Art. 3, Ord. No. 14, 1877. 

• 
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bekomen, zal voor elke overtreding verbeuren eene boete niet te bovengaande een 
honderd ponden sterling of gevangenis voor niet langer dan zes maanden. 

4.-Geene licentic, als bij de voorgaande afdeeling vermeld, zal verlee11d 
mogen worden, tenzij de persoon, die om zoodanige licentie aanzoek doen zaJ, 
vooraf voor eenen Landdrost eene borgacte zal hebben gepasseerd voor zichzelven 
in de som van £1,000, en twee goede borgen, inwoners van dezen Staat zijnde, en 
bezitters van vaste eigendommen, tot een bedrag van zulke borgacte, zijnde elk 
voor de som van £500, en zulke borgacte zal zijn zoo veel doenlijk volgens den 
vorm geannexeerd en gemerkt B. 

5.-De Vendu-Afslager zal verpligt zijn aan den Landdrost van het district, 
.alwaar eenige publieke verkooping door hem zal gehouden zijn, te betalen op het 
bedrag van elke verkooping van vaste eigendommen eene belasting van twee ten 
honderd, en op alle lossc goederen vier ten honderd.* 

6.-De betalingen, als bij de laatst voorgaande afdeeling bepaald, zullen 
moeten geschieden bij het eindet van elk kwartaal, dat is op den laatsten dag van 
·de maanden Maart, Junij, September en December, en zulks wei met inlevering 
van behoorlijke rekeningen in duplo opgemaakt, en gecertificeerd en verklaard 
volgens zoodanigen vorm, als reeds in gebruik mogt zijn, of hierna door den 
Auditeur Generaal zal worden voorgeschreven; ook zal de Afslager verpligt zijn 
de vendurollen van aile gedurende zulk kwartaal door hem als voormeld,- gehou
dene verkoopingen aan den Landdrost te vertoonen om met de rekening te worden 
vergeleken. 

7.-De verklaring op de rekening gemaakt door den Afslager voor der
zelver waarheid en juistheid, als bij de laatst voorgaande afdeeling bepaald, 
voor eenen Landdrost of V rederegter gedaan zijnde, zal worden beschou wd van 
gelijke kracht te zijn met eenen eed, en wanneer bet zal worden bevonden, dat 
dezelve valscb en blijkbaar gedaan is met hot doel om de publieke kas van de regt
matige lasten, als bij afdeeling 5 bepaald, te berooven of daarin te kort te doen, 
zal de overtreder onderhevig zijn aan dezelfde stra:ffe op de misdaad van meineed 
bepaald. 

8.-Geen Vendu-Afslager zal geregtigd zijn eenigen wijn, gedistilleerde of 
gefermenteerde dranken te verkoopen, waarvoor bij de wet drank-licentien vereischt 
worden, en zulks doende zal hij schuldig zijn aan het verkoopen van zulke dranken 
zonder licentie en onderworpen aan de boeten, bij de wet daarop bepaald. 

9.-De Staatsprocureur of eenig ander ambtenaar door hem daartoe gekwali
ficeerd, zal geregtigd zijn voor eenige overtreding tegen deze Ordonnantie of tegen 
de voorwaarden van de borgacte, bij afdeeling 4 vereischt in regten aan te klagen 
en te vervolgen. 

10.-De hel£t van eenige boete, die onder de voorzieningen yn,n deze Ordon
nantie verbeurd en verhaald zal worden, zal aan den persoon worden uitbetaald, 
die aangifte van de overtreding gedaan zal hebben. 

11.-Geeil Marktmeestcr zal gehouden zijn eeno afslagers-licentie uit te 
nemen, borgen te stellen of eenige lasten aan de publieke kas op te brengen, zoo 
als bij deze Ordonnantie vereischt, op eenige verkooping, door hem gehouden van 
·de gewone producten, die onder eenige Markt-regulatien geoorloofd zullen zijn op 
de markt to worden verkocht. 

12.-Niets in deze Ordonnantie zal worden verstaan den Staatspresident of 
eenigen Landdrost te beletten eenigen persoon to benoernen en te bezigen tot 
verkooping bij publieke veiling van eenig Gouvernements eigendom, hetzij roerend 
·of onroerend, zonder daarvoor eene afslagers-licentie uit te nemen, borgen te 
stellen of de belasting, bij afdeeling 5 bepaald, op te brengen of te verantwoorden. 

* Zie Ord. No. 23, 1877. t Zie Art. 6, Ord. No. 14, 1877. 
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13.-Deze Ordon.nantie zal kracht van wet hebben van af den lsten dag van 
J anuarij, 1859. 

VORi\1 A. 

Aan A.B., woonachtig te -----,is hiermede vergund de bezigheid van 
Vendu-Afslager te drijven in den Oranjevrijstaat voor den tijd van een geheel 
jaar van af datum dezes, aangezien hij de bij de wet vereischte borgacte heeft 
gepasseerd. 

Verleend te -----, den ------ door mij, 

N.N., Landclrost. 

YOR~I B. 

Op dezen ----- dag van , 18--, compareerde voor 
mij, N.N., Landdrost van het district ·-----, in den Oranjevrijstaat, A.B., 
woonachtig te , en C.D. en E.F., wonende te en 
verklarcn aan de ·publieke kas van den Oranjevrijstaat schuldig te zijn,-de 
gemeldo A.B. de som van een duizend ponclen sterling, en de gemelde C.D. en E.F. 
ieder do som van vijf honderd ponden sterling, togen hen in regten te worden 
verhaald, voorwaardelijk, dat is:-" In geval de gemelde A.B. eene Licentio nit
nomen za.I om de hezigheid van V endu-.Afslager te drijven, en hij een eerlijk en 
naauwkonrig verglag doen zal van alle verkoopingen, door hem als zoodanig te 
worden gehouden, zoo als bij de wet is bepaald, en promptelijk de venclu
belastingen aan de pnblieke kas van dezen Staat zal betalen, en de rekeningen en 
declaration dam·toe vereischt inleveren, dan zal cleze borgacte of onderneming van 
geene kracht zijn, maar zoo de gemelde A.B. in dit een en ander als voormold 
ualatig zijn mogt, dan zal deze ondorneming tegen de gemelde A.B., C.D. en E.l!' . 

. van voile kracht en waarde zijn en zij gehouden zijn tot de betaling van de 
sommen als hierhoven Yermold . 

.Aldus verleend te ---- op datum opgemeld. 

( Geteekend) 

Y oor mij : N.N., Lanclclrost. 

Getuigen: 

( Geteekencl) 

" 

G.H. 
I.K. 

" 
" 

Gegeven te Bloemfontein, den 243ten dag van November, 1858. 

A.B. 
C.D. 
E. F. 

J, N. BOSHOF, Staatspresident. 

Bij order, J. vV. SPRUIJT, 
Gou vernements Secreta.ris. 

Gonvernementskantoor, Bloemfontein, 28 December, 1858. 

ORDONNANTIE No. 7, 1858. 
Ordonnantie~ regnleerondo de Handel in Krijgsbehoeften. Goedgekeurcl en vast

gesteld door den REd. Volksraad, in zijne zitting van 25 November, 1858. 

N ademaal het noodig is om zekere veranderingen en voorzieni"ngen te maken ~"?- de 
wet betrekkelijk den handel in Krijgsbehoefton in dezen Staa,t, zoo ZlJ het 
bij dozen bepaalcl en vastgestelcl :-

1.-..A.lle regulatien, ordonnantien, proclamation of andere bepalingen betrek
kelijk den J1anclel in krijgsbehoeften, hier te voren in clezen Staat vastgesteld, 
worden, en clezelve ziju hiormedo herroepen en vornietigd. 
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2.-Het Gouvernement van dezen Staat zal den handel in schietkruid van 
alle soorten pnder zijn ,eigen bestuur houden. 

3.-Het Gouvernement zal magazijnmeesters aanstellen in ieder district, waar 
die mogten noodig gevonden worden, welke magazijnmeesters belast zullen 
worden met de bewaring van alle krijgsbehoeften en het uitverkoopen van schiet
kruid, mits dat zij niet verpligt zullen zijn om eenig schietkruid te verkoopen dan 
tusschen de uren van 9 's morgens en zonsondergang, * zon- en feestdagen uit
gezonderd. 

4.-Ieder magazijnmeester zal verpligt zijn eene getrouwe aanteekening te 
maken van alle krijgsbehoeften, door hem ontvangen, verkocht of uitgegeven, in 
een boek, door hem te worden gehouden volgeus den vorm, in schedule A. aan
gewezen. 

5.-De magazijnmeester zal geregelcl elken Maandag morgen om 9 ure aan 
den Landdrost zijn boek produceren en de geldelijke ontvangsten van de vori()'e 
week afbetalen, en de Landdrost zal daarvoor in het boek kwiteren. 

0 

6.-De magazijnmeester zal maandelijks eene rekening in duplo aan den 
Landdrost inleveren van alle in het magazijn ontvangene, zoowel als uitgegevene 
of gekochte krijgsbehoeftcn volgens de geannexeerde schedulen B. en C. 

7.-Wanneer een magazijnmeester op eenige plaats anders dan de hoofdplaats 
van eenig district zal worden aangesteld, zal de Staatspresident geregtigd zijn 
instruction te geven met betrekking tot de verkooping van kruid en verantwoording 
van de ontvangsten daarvoor, in elk geval waarin het zal worden bevonden, dat 
de yoorzieningen, in deze Ordonnantie gemaakt, door zulken magazijnmeester 
niet zullen kunnen worden nagekomen. 

8.-De IJanddrost van elk district zal verpligt zijn om op den eersten dag 
van iedere maand inspectie te doen van het magazijn in de hoofdplaats van zijn 
district en den toestand van hetzelve, alsmede de hoeveelheid van krijgsbehoeften, 
daarin bewaard, te onderzoeken, en certificaat drtarvan in het magazijnmeesters
boek en aan den voet zij ner maandelijksche rekening verleenen, welk certificaat 
:-r,oo veel doenlijk zijn zal volgens den vorm, in schedule C gegeven, en indien de 
Landdrost daarin nalatig zal zijn, zal hij bij het Gouvernement aansprakelijk zijn 
voor aile tekortkomingen, die in zoodanig magazijn te eenigen tijde zullen worden 
ontdekt. 

9.:-De magazijnmeester zal geen kruid mogen verkoopen of uitleveren aan 
eenigen persoon zonder eene schriftelijke order, door den Lancldrost of eenen 
V rederegter of V eldkornet onderteekend, welke order mel den zal de hoeveelheid 
kruid, den datum wanneer, en den naam en toenaam van den persoon, aan wien 
dezelve is yerleend geworden, overeenkomstig den vorm, in scheduleD gegeven, 
en de :Niagazijnmeester zal achter op iedere zoodanigo order den datum van 
aflevering van zulk kruid aanteekenen, en zal alle zoodanige orders aan zijno 
maandelijksche rekeningen hechten. 

10.-Ieder Ijanddrost, of iu zijne afwezigheid de Landdrostklerk, en iedere 
V rederegter en Veldkornet zal het regt hebben om aan ieder burger van den 
V rijstaat, maar aan geen ander persoon, eene order in den vorm, in schedule D 
·vermold, te geven voor eenige kwantiteit kruid, niet te bovengaande tien pondeu 
in gewigt bij eene gelegenheid, en niet meer dan eenmaal iedere maand ; · echter 
zal zoodanig ambtenaar het regt hebben eene order to weigeren in elk gevali waar 
hij reden zal hebben yerdonking op te vatten, dat het kruid, waarom aanzoek: 
wordt gedaan, niet verlangd ·wordt tot eigen gebrnik van den applicant, maar tot. 
een of ander onwettig einde. 

* Bij besluit van den Hl!Jd. Vollrsraacl van Februarij, 1859, is het woorcl " zonsonclergang '' in 
Artikel 3 dezer Ordonnantie veranderd in " 3 ure in den namicldag." 
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11.-Geen burcrer of inwoner van dezcu Staat en geen persoon, reizende in of 
door dezen Staat ~al (J'eregtigd zijn mecr dan tien ponden kmid in C'enig woon
huis, pakhuis of ~ndere

0

bergplaats of in of op eenen wagen, lmr of ander middcl 
van vervoer te hebben zonder een schriftelijk verlof, vedeend door den Gouver
nements Secretaris op last van den Staatspresident, ?f door eenen Landdr?st, zoo 
veel mogelijk in den vorm, in schedule E vervat. Znlk verlof . ~ot bergmg van 
kruid in eenig gebouw zal voor eenen b~paalden of onbepaaldon ttJd·mogen worden 
gegeven en naar goed vinden wed~r mgetr~kken mog:en worden, doch voor he~ 
vervoer van kruid in eenen wagen of door eemg ander m1ddel van vervoer verleend 
worde11de, zal den juisten tijd of de gelogenheid van zoodanig vervoer moetm1 
vermelden. 

12.-Niemand zal toegelaten worden, tcnzij op wettig gezag, schietkruid van 
eenicre soot·t binnen de limieten van dezen Staat te verkoopen, verrnilen of op 
eeni~e wijze hoe ook gena~md te ve~hande.len, hetzij a~n eenigen ?urge~ of 
blanken inwoner of aan eemgen klourlmg bmnen dozen Staat, of eemg schwt
kruid of andere ammunitie of '\vapcns over de grenzen van dozen Staat te ver
voeren, met het dool om dezel ve aan eenigen kleurling te verkoopen, of op eenigc 
wijze hoe ook gcnaamd te verhandclcn of over te maken, onder welke benaming 
ook, wanneer het blijkbaar zijn zal, dat znlke overmaking niet ter goecler trouw, 
maar voor eenige voordeelige consideratic zal zijn geschied. 

13.-Niemand, in dozen Staat woonachtig zijnde, zal toegelaten worden eenig 
geweer, pistool of ander vuurwapen to verkoopen aan eenigen blanken persoon 
zonder eene schriftelijke order van den JJanddrost of Resident V rederegter van 
het district, alwaar de kooper woonachtig is, welke order moot zijn overeenkom
stig den vorm, in schedule ], veryat. 

14.-Niemand zal toegelaten worden cenig gewcer, pistool of andor vunr
wapen of eenig lood, geweersteenen of percussie-dopjes aan cenen kleurling binnen 
dezen Staat te verkoopen of op eenigc andere wijze to verhandelen of te gcven 
zohder eene schriftelijke order van den I.Janddrost van het district, alwaar hij 
woont. 

15.-Geen kleurling zal geregtigd zijn biimen dezen Staat eenig geweer of 
pistool of ander vuurwapen in zijn bczit te hebben, tenzij dat hij hetzelve draagt 
of bezigt in dienst van een blank persoon, hctzij als veewachter of anderzins, of 
dat hij een inwoner is en van bekend good gedmg, en daartoe van den Staatsprc
·sident of eenen Landdrost speciaal verlo£ zal hebben bekomen, of een Grikwa
onderdaan zijnde, znlk verlof van zijne eigene Regecring hecft bekornen, bepaald 
binnen het gebied van die Regeering. . . 

16.-Geen blank persoon zal toegelaten worden meer lood, percussie-dopjes, 
vuursteenen, of eenig geweer of andere vuurwapenen door dezen Staat te ver
voeren, dan noodig zijn zal voor zijn cigcn gebrnik, zonder eene schriftelijke 
order of autorisatie van den Staatspresident. . 

17.-Ieder l..;anddrost, Vroderegtcr, Voldkornet of ander ambtenaar van 
dezen Staat, wanneer hij gegronde rcdenen m.ogt hebben te gelooven, dater op 
eenigen wagen, kar of rijtuig, paard of ander dier eenige hoeveelheid kruid t>£ 
andere krijgsbehoeften mogen geborgen of geplaatst z:ijn of vervoerd worden 
tegenstrijdig met de voorzieningen van deze Ordonmtntie, zal geregtigd zijn om 
dezelve te onderzoeken, en indien hij zulks vindt, dan dezelve in beslag te nemen, 
en den persoon o£ personen, onder wicns toezigt of bewaring hij dezelve vinden 
mogt, gevangen te nemen en dadelijk voor den Landdrost van bet district tc 
brengen. 

18.-Ieder persoon, die overtuigd zal worden van cene overtreding tcgen 
eenige der voorzieningen van doze Ordonnantie, zal onderworpen zijn aan eene 
straf van geldboete niet minder dan £10 sterling, en nict te bovengaande de som 
van £500 sterling, of aan gevangenis, met o£ zonder harden arbeid, voor eenigen 
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tijd niet minder dan drie maanden, en niet tc bovongaande zev~n jaren, met 
verbeurdverklaring van al zoodanige in beslag genornene krijgsbehoeften en het 
middel van derzelver vervoer aan bet Gouvernement van dozen Staat. 

19.-Dc hel£t van iedere boete, die onder de voor:zieningen dozer Ordonnantic 
geheven wordt, zal door den J_.~anddrost, die dezelve ontvangt name~s het Gouver
nement, a.:'tn den persoon worden uitbetaald, die de eerste informatie zal hebbon 
gegeven, welke tot de overtuiging van den overtreder zal hebbon geleid, mits 
dat hij dezelve eischt binnen drie maanden van den datum van het vonnis. 

20.-Het Rondgaando Geregtshof van Landdrosten zal geregtigd zijn kennis 
te nemen van alle overtredingen tegen deze Ordonna,ntie; echter zal de Staats
procureur hot regt hebben eenig persoon wegens overtreding tcgen de voorzieningon 
van doze Ordonnantie voor hot Geregtshof van Landdrost en Heemraden tc 
vervolgen, doch zal dat Geregtshof niet vermogen in zulko gevallen eenig vonnis 
te vellen, waarbij de overtreder gestraft wordt met eene boete, te bovengaande de 
som van vijf-en-zeventig ponden sterling of gevangenis, met of zonder harden 
arbeid, voor langer dan vier maandon en confiscatie van eonige in beslag genomene 
ammunitie of ander goed, van cone gezamcntlijke 1vaarde zijndc, te bovengaande 
de som van vijf.on-zcvcntig ponden sterling. 

21.-Het zal aan den Staatspresident vrij3taan eene vorgunning te verleenen 
tot vervoer van ammunitie door dozen Staat op aanzoek en tot dienst of gerief van 
het Gouvernement van de Zuid-Afrikaanscho Ropubl1ek benoorden de Vaalrivier 
of aan zulk G-ouvernement eenige hoeveelheid ammunitie over tc laten uit ecnig 
Gouvernementsmagazijn van dozen Staat, wanneer daartoo een1go dringendo 
behoefte mogt bestaan, mits onder billijke voorwaardon en voor contante betaling. 

22.-Het zal aan den Landdrost van eenig district gooorloofd zijn een vorlof 
tot hetinkoopen van eenigo ammunitie of vuurwapens te verleenen aan eenigon 
burger vau de ltepublieken opgomeld. en tot hot ver·mere1i van dezelve> wanneer 
hij reden hebben zal te gelooven, dat zulke ammunitie of wapens tor goeder trouw 
tot gebruik van zulken burger verlangd worden, en nict om daarmede handel te 
drijven, of ook niet, wanneer zulks zou kunnen strekkon tot uadeel of gevaar van 
dozen Staat. 

23.-De Landclrost van eenig district zal vermogen aan eonig blank persoon, 
een inwoner van eene der aangrenzencle Britsche kolonies zijnde, en door dozen 
Staat reizendo, verlof te vorleenen tot het inkoopen van schietkruid voor eigcn 
gebruik, echter niet voor eenige hoeveelhe:id, te boven gaande 10 pond op eene 
keer binnen den tijcl van 1 maand. ' 

24.-Deze Ordonnantie zal van kracht zijn van a£ den eersten dag vau 
.April, 1859. 

'Bedrag 

£ s. a. 

Ontvangen van N. 0., Magazijnmeester to , zijnde het bedrag 
van ontvangsten als boven yermeld gedurende de week, eindigende den ---. 

, Landdrost. 
Landd:rostkantoor, -------, 
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SCHEDUij:PJ B.-ORANJEVRIJSTAAT, DISTRICT YAN----

Specificatie van Krijgsbehoeften door----, Magazijnmeester te---
verkocht gedurende de maand ----

DR. 
---------------- --------·-

ci I Specificatie der I I Bedrag. I S Kontanl; aan Bedrag. 
-E I differente Prijzen. ______ 

1 
~ den Landdrosl; 1------1 Totaal. 

-~-.-- Artike~en. il-____ I_ £ ___ s_. ·-~~--- ·--~ __ b_e_taa_la_. £ s. d. 

I I I ~---~ 
, Totaal ... 

Ik, , Magazijnmeester te , in het district 
verklaar hiermede solemneel, dat het bovenstaande een naauw

keurige opgaaf is van de hoeveelheid krijgsbehoeften, door mij verkocht gedn-
rcnde de maaiid , overeenkomstig de wetten. 

, Magazijnmeester. 

V oor mij verklaard, den ----- dag van ----, 18--. 

------, Vrederegter. 

SCHEDULE C.-ORANJEVRIJSTAA'r, DIST'IUC'l' YAN----. 

_ . Specificatie, aantoonende het getal of de hoeveelheid Krijgsbehoeftcm uit het 
Magazijn te , afgeleverd of verkocht gedurende de maand , 
en wat overblijft. 

Hoeveelheid Krijgsbehoef-1 ,..... § I j ., HOEVJ<JJU,HEID -PONDEN. -~-- ----------- . 

ovcrgebleven gespecificcerd.
1 

c; ; 1 .~ IILood. Ha"'el. Ka~on-1Grofge.weer-l Fi~n Jl cussiedopjes. 
ten ontvatlgen, afgeleverd en! ~ il) _£ I / 1 I Getal Per-

oo 1 P-t "' j krmd. / krmd. krmd. 
- 1 ____ 1 - --- - ~---~ I - 1----~ 

Dr.-~oeveelheid in 1\:faga- I 
1

, I I I 
ZIJUOp , 

To~'"L I__ [ 

1 

____________ I 

Cr. -;~~rkocht tusschcn 1 I 

1 

beide dagen ingesloten, blij- I 
kens rekening B. No. L ..... 

I 

Ik, , Landdrost van , verklaar dat bovenstaande 
spccificatie correct is, en dat de hoeveelheid Krijgsbehoeften als op den---
overgebleven vermeld, werkelijk in het ~agazijn aanwezig was op heden, den 
eersten dag der maand -----. 

N.N., Landdrost. 

SCHEDUMJ D. 

Permit aan J. B., om tien pond grofkruid te koopen bij het Magazijn 
te------. 

----, Landdrost te ----
-----, den---- dag van---, 18--. 
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SCHEDULE E. 

De Staatspresident van den Oranjevrijstaat geeft hiermede verlof aan C.D., 
wonende te , om vier.~uizend ponden schietkruid, twintig geweren en 
twee duizend ponden lood op ZlJnen wagen te vervoeren van de Oranjerivier 
naar , voor gebruik van het Gouvernement van dezen Staat. 

Bij order van den Staatspresident, 

----, Gouvernements Secretaris. 

Gouvernementskantoor, Bloemfontein, 
den ------ dag van -----, 18--. 

SCHEDULE F. 

Landdrostkantoor, , 18--. 

V erlof is bij dezen verleend aan , wonende te ----
om cen geweer. te koopen. 

------, Landdrost. 

J. BOSHOF, Staatspresident. 

Bij order, J. W. SPRUIJT, 
Gou vernements Secretaris. 

Gouvernementskantoor, Bloemfontein, 8 l'Iaart, 1859. 

IIUWETaJKS-ORDONNANTIE No. 1, 1859. 

Vastgesteld door den HEd. Volksraad in deszelfs zitting op den 10den dag van 
Februarij, 1859. 

Nademaal het raadzaam en noodig geacht wordt dater bij wetsbepaling in dezen 
Staat worde verldaard en vastgesteld, hoedanig huwelijken hier en elders 
voltrokken als wettig zullen worden beschouwd, en hoedanig in het vervolg 
huwelijken binnen dezen Staat als wettiglijk aangegaan zullen moeten wor
den geregistreerd en erkend, zoo is het dat bij dezen wordt vastgesteld en bc
paald, als volgt :-

1.-Alle wetsbepa1ingen, regulatien en raadsbesluiten welke betrekking hob
ben op huwelijken en het registreren van huwelijken, binnen d0zen Staat aange
gaan, of de wettigheid van huwelijken buiten dezen Staat aangegaan erkennende, 
:lUllen ophouden van eenige kracht of waarde te zijn, ten opzigte van huwelijken, 
die aarigegaan en voltrokken zullen worden van af den dag waarop deze ordon
nantie in werking komen zal, en worden bij dozen in zoo verre teruggeroepen en 
v:ernietigd als dezelve strijdig zijn met deze ordonnantie. 

2.-Alle huwelijken, die voor dat deze ordonnantie in werking komen zal, 
binnen of buiten de gronspalen van dezen Staat mogten zijn voltrokken, op eene 
wijze waaromtrent bij geene opzettelijke wetsbepaling zal zijn voorzien geweest, 

.zullen, in geval de wettigheid van zulke huwelijken voor eenig beyoegd Geregts
hof zal ·worden betwist of in twijfel gekokken, als wettig worden beschouwd en 
verklaard, wanneer het zal blijken, dat zulke hnwelijken zullen zijn aangegaan ter 
:goeder trouw en op eene wijze zoo als op de plaats waar dezelve zullen zijn vol
trokken in gebruik zal zijn geweest, en als wettig worden beschouwd van af den 
dag dat deze wetsbepaling in werking komen zal. 

3.-Geo.n huwelijk zal mogen worden voHrokken, dan ria afkondiging van de 
huwelijks geboden in het openbaar op de gewone wijze op drie acht.ereenvolgende 
Zondagen, ,bij gelegenheid van de openbare godsdienst oefening in eenig kerk
gebouw of .ander _geoorloofd gesticht voor open bare eeredienst, binnen de parochie 
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of het kcrspol, waaronder een der partijen of beiden mogten woonachtig zijn, met 
uitzondering van zulke gevallen als 1Yaaromtrent bij deze ordonnantie anders zal 
zijn beschikt en voorzien geworden. Ingeval de personen in afzonderlijke para
chien of kerspelen zullen woonachtig zijn, zullen de huwelijks-afko11digingen 
moeton goschieden op do plaats w·aar elk rler gezegde personen zijn of haar ver• 
hlijf mogt hebben. 

4.-Alle geordende leeraars, priesters of zendelingeu van eenige erkende of 
getolereerde christelijke gemeente binnen dozen Staat,* die 1vorkelijk als zoodanig 
dienst doen onder eenige gemeente, of van elders komende verzocht en toegelaten 
zullen zijn in de plaats van zulken dienstdoendon leeraar of zendeling de dienst 
voor eene.n tijd ·waartenemen, zullen bevoegd zijn huwelijken te bevostigen en 
intezegenen, mits zulks geschiede na afkondiging der geboden als hij Afdeeling 3-
bepnald, of bij specialc licentie, en verder <?nder nakoming -van de verdere bepa
lingen daaromtrent bij deze ordonnantie gemaakt, en onder voorwaarde, dat de 
dienstdoende leeraar va11 zoodanige plaats en de kerkeraad, verantwoordelijk zullen 
zi;in, voor eenig verzuirn of nalatigheid aan de bepalingen van deze orclonnantie, 
gepleegd door zooclanigen leeraar, priester of zendeling als ,~oormeld. 

5.-vVanneer er geen leeraar, priester of zendeling als hij Afdeeling 4 bc
paald, op de hoofdplaatH van eenig district binnen dozen Staat zich mogt bevin
den, of voor mecr dan eene maand afwezig zijn mogt, of oak \Yanneer iemand zal 
verklaren gemoedelijke bezwaren to hebben om zieh door zulken leeraar, priester 
of zondeling te laten huwen, za1 de landdrost van znlko hoofdp1aats als voormeld 
geregtigd zijn znlke personen in het huwelijk te hevestigen, ecbter zal zulks in 
gcen geval mogen geschieden dan na afkondiging der huwelijksgoboden als bij 
Art. 3 bepaald, of wanneer de persoon, die zich in het hm,yolijk wenscht te bege
ven, znlks vcrlangt, na aanpla.kking voor den tijcl van drie weken, aan de buiten 
dour van de raadzaal, en af:lezing van zulke huwe1ijksa£kondiging eons in elke 3. 
woken, elken Zondngmorgen om 9 ure, met opene deuren in de raadzaal, na het 
lnidcn der klok, tenzij cene specia1e licentie zal zijn bekomen. 

G.-Hot zal geoorloofd zijn personen in het huwelijk to bevestigen zoncler· 
voor::tfgaande huwelijksafkondigingen als bij Afd. 3 en 5 bepaalcl, op vertooning 
en overlevering door de partijen, van eene speeinle licentie te dien eindc bckomen, 
onderteekend door den Staatspresident en den Gmwernements-Secretaris. 

7.-Tot het bekomen van eene spcciale licentie, als bij do Jaatst voorgaande 
y. afdeeling bepaald, zal het noodig zijn, dat de personen die voornemcns zijn in den 

- echt to treden voor eencn lancldrost verschijnen, lmnne namen opgeven, en op zoo
dailige vra.gen antwoOJ·den als hij zal goedvinden om zich to vcrzekeren dat (inge
val v:m minderjarig1wid) de toestemming der ouders of voogden zullen zijn 
bekomcn, dat do personen, die het huwelijk willen aangaan niet tot elkander in 
een dcr verboclenc grad en van bloecl verwantschap staan, dat zij gedurende de 
laatsie drie maandcut binncn dezen Staat woonachtig zijn geweest; dat zij te 
voren gcbuwd gewecst zijnde, en er minderjarige crfgenamen van de voorover
leden vader of moeder zijnde, hunne portion volgens de wet behoorlijk zijn 
vcrzekerd, en clat er gcen ander wettclijk bezwaar tegen zu] k hu welijk bestaat. 

'y 
8.--Do Landdrost zal het regt hebben, wanneer hij meoncn :ml redenen tc 

bcbben tot het opvatteu van eenig vermoeden van iets onwettigs, iu het huwelijk 
dat do personen als voormeld wenschen aan te gaan, en dat zij de ware toedragt 
dcr zaak vcrzwijgen, hen of een huuner onder eedo te onderzoeken, of ook andere 
_personen in dat o_pzigt onder cede te onder\'ragen. 

9.-De IJandclrost zal behoorlijke notulen houdcn van zijno onclerzoekingen, 
als bij afdeelingen 7 en 8 bepa~tld, en rapport daarvan doen ~n den G-ouverne
ments Secretaris, on daarop zal de Staatspresident geregtigd zijn eene speciale 
licentie te vergunnen of te weigeren, na dat hij zulks zal goedvinden. 

:l<• Zie Art. 28, Oru. No. 14, 1877. t Zie Art. 22, Ord. No. 14, 1877. 
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10.-Wanneer eenig huwelijk zal zijn afgekondigd, zooals bij afdeelingen 3 
en 5 bepaald, of eene speciale licontie zal zijn verleend geworden, en zulk huwelijk 
niet zal zijn voltrokken binnen drie maanden, na de laatste afkondiging of na 
den datum der licentie, zal zulke afkondiging of licentie van geeno kracht meer 
mogen worden bescl:.tou wd, maar alios op nieu w mooten geschieden als of er niets 
in dat opzigt had plaats gevonden. 

11.--Wanneer iemand erkent minderjarig te zijn, of er op eenige .andere 
informatie goede gronden hcstaan mogten, hem of haar als zoodanig te beschou
wen, en hij of zij geen consent van vader of voogd kan vcrtooucn, ·of wanncer in 
ge\·al van een weduwnaar er nog geene drie maanden zullen zijn verloopeu van af 
hct overlijden zijner laatste huisvrouw, of ingeval van eeuo weduwe er nog geene 
:300 dagen* zullcn vcrloopen zijn, sedert het overlijden van haren laatsten man, of 
wanneer er, ingt-val er door de ovorledene, minderjarige erfgenamen zullen zijn 
I~agelaten, van wier vaders of moedors erfdeel niet behoorlijk volgens de wet 
hewijs zal zijn gedaan, vo1gens certificaat van den Weesmcestor of ander daartoe 
wettiglijk geauthoriseerd ambtenaar, . of wanneer het bekend zal zijn dat de 
personen, die aanzoek doen om in den huwelijken staat te worden bevestigd tot 
elkander in eon der verbodene graden van blood verwantschap staan, of dat zij van 
buiten de grenzen van dozen Staat zijn gekomen, opzettelijk om zich hier in het 
lmwelijk te laton hevestigen daar zij zulks niet wettiglijk zouden hebben kunnen 
doon in de plaats al waar zijn woonachtig zijn, of de huwelijks afkondigingen niet 
zullen .zijn geschied noch speciale licentie zal zijn verleend zoo als bij de wet 
hepax1.ld, of -wanneer het bekend zal zijn, of clat men bij onderzoek op de wijze 
als bij ..Artikel 8 bepaald, of op eonige andere geoorloofde wijze, had kunnen te 
weten krijgen, dat de bruidegom nog geen voile 18 en de bruid nog geen volle 15t 
jaren zal hebben bereikt, zal hot in aile· zulke gevallen voor eenigen leeraar, 
p!'iester, zendeling of I.1anddrost als voormeld niet geoorloofd z1jn zulke personen 
in het huwelijk te bovestigen, en zulks doende zuilen zulke leeraars, priesters, 
zendelingen of Landdrosten als voormeld voor elke overtreding verbeuren eene 
hoote van niet miuder dan tien noch moor dan vijftig ponden sterling. 

12.-Geen huwelijk zal voor wettig worden erkend, wanneer beide gehuwden 
binuen dozen Staat woonacbtig zijn, en naar eenen anderen staat of land gaan 
om zich daar door eenen leeraar of Gou-vemements arnbtenaar to laten huwen, ten 
zij speciaal verlof daartoe door den Staatspresident zal zijn verleend geworden, 
en de noodige schriftelijke bewijzen va.o. zulk huwelijk aan do Gouvernements 
Secretarie van dozen Staat binnen zes maanden na het voltrekken van zulk 
lmwelijk zuilen zijn ingeleverd geworden. 

13.-Bij de inzegening of bevestiging van elk hmvelijk zal de leeraar, priester 
o£ zendeling als voormeld, het formulier mogen volgen bij zijn kerkgenootschap 
iu gebruik, doch bij de voltrekking van eenig huwelijk voor den Landdrost,. aan 
don bruidegom en aan de bruid ieder afzonderlijk, de volgende vragen rigten, 
welke zij met ja zullen beantwoorden :-

" Verklaart gij, A.B., plegtig, dat er voor zoo ver het u bekend is, geene 
verhindering hoegenaamd bestaat tegen uw voorgenomen huwelijk met C.D:, hier 
tegenwoordig, en dat gij aile hier aanwezigen roept tot getuigen, dat gij, C.D., 
neemt tot uwe wettige vrouw (of man) ? " 

Daarop geven zij elkander de regterhand, en de Landdrost verklaart het 
b.uwelijk bevestigd in deze woorden :-

" Ik verklaar, dat A.B. en C.D., hier tegenwoordig, in het oog der burgerlijke 
wet, wettiglijk in den huwelijken staat zijn bevestigd." 

14.-Geen huwelijk zal mogen worden bevestigd dan tusschen 8 uur in den 
morgen en 4 uur in den namiddag, en zulks wei in eenige kerk of ander openbaar 

':t Zie Art. 1, Ord. No. 14, 1877. t Zie Art. 21, Ord. No. 14, 1877. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



168 HUWELIJKSWE'l'. 

gesticht voor de godsdienst, pnbliek kantoor, of privaat woonhuis, met opene 
deuren, en in bet bijzijn van ten minste twee bij de wet bevoegde getuigen. * 

15.-Dadelijk na de bevestiging van het buwelijk, en voor dat de gebuwden 
het vertrek verlaten: zal de leeraar, priester, zendeling of Landdrost als voormeld, 
voor wien zulk huwelijk zal zijn voltrokken, in een origineel en duplicaat 
huwelijks-register, volgens bet bieronder gegeven voorbeeld, de vereischte invul. 
lingen getrouwelijk maken, en de namen der gehuwde personen voluit schrijven. 
Daarna zullen de gebuwden dezelve met bunne eigene naamteekeningen (of 
merken als zij niet kunnen schrijven) bekrachtigen en verder zulleu twee bevoegde 
getuigen benevens de leeraar, enz., of Landdrost als voormeld, dezelve mede 
onderteekenen, bet origineel register zal blijven berusten bij of in bet kantoor van 
den beambte die bet huwelijk zal hebben bevestigd, en het duplicaat zal hij binnen 
den tijd van eene maand aan den Gonvernements Secretaris inzenden, de gehuw~ 
den of eenig ander persoon zullen geregtigd zijn onder betaling van 2r:::. 6d. van elk 
behoorlijk gecertificeerde afschriften te vorderen; en elk afschrift van zulk 
origineel of duplicaat huwelijks-register, gecertificeerd door den ambtenaar, voor 
wien het huwelijk zal zijn voltrokken of zijn wettigen opvolger, of door den 
Gouvernements Secreta1·is, zal in elk Geregtshof binnen dezen Staat waar zulks 
mogt te pas komen, moeten worden aangenomen als voldoend bewijs voor de 
wettige voltrekking van zulk huwelijk, tenzij bet tegendeel worde bewezen. 

ORIGINEELE HUWELIJKS REGISTRATIE OF DUI'LICAAT (ALS ZULKS HE'l' GEVAL IS). 

18-. 
Huwelijks bevestiging te ------, in bet district van-----, in den 

Oranjevrijstaat. 

0 Wanneer lV~lle naa~--e;;:;-.v:~-;~lk--1-C~n- Sta~d-~-f--~oning ten ~a hu~v~lijks- ~et 
z gehuwd. oehaa~ er ouderdom. dit·e b t1;de van het afkond1gmg of w1ens 
--I----· ge uw en. __ 1_n_. eroep. huwelijk. met licentie. consen~. 

Dit huwelijk door ons aangegaan: 

5--- In onze tegenwoordigheid : 

( __ _ 
Als Getnigen : f 

Gehuwd door miJ in het Kerkgebouw van de Nederduitsch Gereformeerde 
Gemeente te -------, na hu welijks afkondiging, dozen ------ dag 
van , 18--. 

----, Predikant. 
. . 16.-Wanneer de toestemming der ouders of voogden van eenen minder
Jangen tot .bet .aangaan van een huwelijk niet zal kunnen worden bekomen, hetzij 
doo: afwez1ghe1d (buiten den Staat) van zoodanige ouders of voogden, of wegem; 
eemge andere onvoorziene verhindering, zal bet den Landdrost van het district 
waarin de minderjarige woont vrijstaan, na bE>hoorlijk onderzoek, en wanneer het 
blijken mogt dat er geene billijke redenen tot weigering bestaan, zulk consent te 
verleenen, echter zal in geen gevaJ consent door den Landdrost mogen worden 
ye~leend, wanneer de vader of (hij overleden zijnde) de moeder van een minder
Jarige of een voogd stellig weigeren zal zijne of hare toestemming tot zulk huwe..: 

* Zie Art. 40, Ord. No. 14, 1877. 
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lijk te geven ; doch zal ih zulk geval toestemming mogen worden gegeven door 
het Rondgaande Geregtshof van Landdrosten, voor welk hof zulke ouders of voogd 
zal moeten worden gedaagd in den naam van een der partijen meerderjarig zijnde, 
of in den naam van den ouder of voogd van een minderjarige ; echter zal het hof 
geene toestemming geven, tcnzij bet "\vorde bewezen, dat de redenen door den 
weigerenden ouder of voogd opgegeven geheel ongegrond, en met de belangen van 
zulken minderjarigen strijdig zijn. 

17.-Niemand zal door eenig regterlijk decreet tot het aangaan van een 
huwelijk mogen worden gedwongen om eenige reden hoe ook genaamd; doch zal 
de verongelijkte, wegens eenige breuk van huwelijks beloften tegen een meerder
jarige, geldelijke schadevergoeding mogen bekomen, en geregtigd zijn, tot verhaal 
daarvan, regterlijke middelen te gebruiken. 

18.-Alle huwelijken buit.en dezen Staat aangegaan, door personen waar·van 
een of heiden niet tijdens het aangaan van znlke huwelijken inwoners van dezen 
Staat waren, zullen even wettig in dezen Staat worden erkend en beschonwd als 
in het land waar zulke huwolijken zullen zijn bevestigd, en wanneer de wettig
heid van zulk hu welijk door eenigen erfgenaam of ander belanghebbende zal 
worden betwist, zal zulks voor eenig Geregtshof mogen worden bewezeri door 
prodnctie van hu welijks-register of certificaten, wanneer het gebruikelijk zijn 
mogt zulke registers in die landen aan te houden, of certificaten daarvan te 
verleenen, of door behoorlijk geauthenticeerde afschriften daarvan, of door 
getnigen of eenig ander bij de wet in aile andere gewone gevallen aannemelijke 
bewijzen. 

19.-Voor elk huwelijk door den Landdrost bevestigd, zal worden betaald 
de som van twee po:aden en twee shillings sterling,* waarvan de eene helft door 
den Landdrost voor zich zelf zal worden genoten, e.a de andere helft aan de 
publieke kas verantwoord, met uitzondering van gevallen wanneer de personen 
behoeftige lieden zijn, wanneer slechts een pond en een shilling zal worden ge
vorderd, verdeeld als opgemeld. 

20.-\Vanneer een huwelijk voor den Landdrost zal zijn voltrokken, zal 
het desniettemin aan eenen leeraar, priester of zendeling bier voren gemeld, 
vrijstaan znlk huwelijk godsdienstig in te zegenen, zonder afkondiging van 
geboden, en zouder het aanhouden of inzenden van een huwelijks register, als bij 
afdeeling 15 vereischt. 

21.-Niets in deze ordonilantie vervat zal mogen worden uitgelegd, of verstaan 
eenig kerkgenootscbap in dezen Staat te beletten, om zoodanige regulation of 
wetten in te voeren met betrekking tot de godsdienstige inzegeningen van 
huwelijken van ledematen van znlke kerk of genootschap, of met betrekking tot 
de erkentenis van de wettigheid van eenig huwelijk, of de verklaring van de 
onwettigheid daarvan, als met de godsdienstige begrippen van zulke kerk of 
genoot.schap overeenkomst,ig zijn mogt, of om hen te beletten de kcrkelijke · 
tucht in eeuig zoodanig geval uit te oefenen, of in het nomen van eenige geldelijke 
vordering voor de inzegening van eenig huwelijk door zulke kerk of genootschap 
bepaald, mits dat de uitoefening van zulk kerkelijk gezag geen inbreuk 
make op do civiele of burgerlijke regten, voorregten en pligten van den Staats 
onderdaan. 

22.-Iemand zich schuldig makende, aan het opzettelijk en kwaadaardiglijk 
vernielen, bescbadigen of onleesbaar maken van eenig orgineel of duplicaat huwe
lijks register als voormeld, of aan het vervalschen daarvan, of van eenig afschrift 
van dezelve, zal geacht worden eene misdaad te hebben fgepleegd, en zal na 
behoorlijke teregtstelling onderworpen zijn, aan eene geyangenisstraf van niet 
minder ·dan drie noch meer dan twaalf maanden, met of zonder harden arbeid. 

* Zie Art. 2, Ord. No. 14, 1877. 
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23.-vVanneor eenige leeraar, pries tor, zcndoling of Landdrost als voormeld, 
opzcttclijk eenig valsch cortificaat op eenige huwelijks registratie, of van eenig 
afschrift daarvan 7.al hebben gogevon wetende dat znlke registratie, of zulk 
afschrift daarvan valsch is, zal hij worden schuldig geacht en onderworpen zijn 
aan de stra:ffen en penaliteiten op de misdaad -van voorbedachten meineed 
bepaald. 

24.-Niets in deze Ordonnantio vor•mt, zal ycrhinderen, om don kinderen, 
van heidenscho ouders geboren, hoewol die niet "\-vettiglijk gehuwd mogten zijn 
geweest, te beletten de · wettiglijk yerkregen eigendommen van zoodanige ouders 
over te erven, wanneer het bewezen zal worden, clat zulke ouders zich als man en 
vrouw beschouwden, en als zoodan~ tc zamen hebben geleefd, en zieh niet met 
veclwijverij hebben opgehonden./. Ook zal niets in deze Ordonnantie vervat 
beletten, dat ongehuwde heidcnscho ouders als opgemeld, dezelfcle aanspraak op 
en rogten over hunne kinderon zullon hebben en uitodcnen als of die kinderen in 
wettig hmvelijk geboren waren, met dien verstandc nogthans, dat ingeval van 
separatie of verlat!ng van den yader, de moeder allecu het regt van beschikking 

/

over Imre eigene kinderen zal blijYen behouden. · 

25.-Iil eenig geval van pligtYerzuirn ten opzigte van of overtreding tegen 
eenige bepaling of order in dezo Ordonnantie vervat, door eenigen leeraar, pries-
tor, zendeling, of Landdrost begaau, ten >velken opzigte niet alreeds door hct 
opleggen van penaliteiten en straffen zal zijn voorzien, zal zulke ovortrecler onder
worpen zijn voor elke overtrcding of verzuim te verbeuren eene boete van niet. 
mindcr dan vijf ponclen, noch te bovengaande vijftien ponden sterling. 

26.-Van alle overtredingen tegen deze Ordonnantie zullen de Rondgaande 
Geregtshoven van Landdrosten kennis mooten nomen. 

27.-De7.e Ordonnantie zal kracht van wet hebben van af den 1sten d.ag van 
Jnnij, 1859. 

Gegeven to Bloemfontein op den 10den dag van 1!1cbruarij, 1859. 

J. BOSHO:F, Staatspresident. 

Bij order, J. W. SPRUIJT, 
Gon vernements Secretaris. 

Gouvernomentskantoor, Bloemfontein, 15 1!\.:bruarij, 18.)£). 

ORDONKANTIE No. 2, 185B. 
Ordonnantie No. 2, 1859, is horroepen door Ordonuantie No. 2, 1861. 

ORDONNAN'l'IE, No.3, 1859. 
Ordonnantie inhoudende vaststolling van en bepaling omtrent I.~icentien, Zegel

regten, Kantoorpenningen en salarissen, waartoe de ondersoheidene van 
Regeringsweg eaangestelde of toegelatene personen en collegies geregtigd zijn. 

Nademaal het noodig geacht wordt de ordonnantie No. 7, 1856, te herzien en de 
wijze van heffing der L£cent,:en, Zegelregten en Kantoorpenningen, daarbij 
bepaald, aan te wijzen en bepalingen te maken omtrent eenige overtredingen 
dezer ordonnantie, zoo is bet, dat de HEel. Volksraad in zijne zitting, 
gehouden te Bloemfontein op den 3den dag yan Maart, 1859, lweft vastgc· 
steld en besloten : 
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1.-Bij het in werking trodon van deze ordonnantie honden de prdonnanties 
van den Volksraad, bij deszelfs zitting, gehouden op of omtrent den 13den dag 
van Mei, 18.54, en gepubliceerd in do Bloemfontein Gazette, ordonnantie No. 7 
1856, art. 4 van ordonnar..tie, No. 10, 1856, en de uitzondering, in art. 8 van 
nrdonnantio, No. 10, 1856, voorkomendc omtrent licenties bij verpachting, op van 
kracht te zijn, behoudens de bepalingen van het volgend artikel. 

AHTIKKI,EN 2 'f01' 7.-LICEN'rii<JN. 

2.-Alle liccntien, welkc voor het in working treden dezer ordonnantie zijn 
uitgegeven, blijven geldig yoor den tijd, waarvoor zij zijn verleend, en daarop 
blijven van toepassing aile wctsbepalingen di~ voor het in working treden dezer 
erdonnantie hebben bestaan. . •, 

3.-Geene licentien, na het in working tredeu dozer ordonnantie an.ngevraagd, 
worden verleond voor langor of korter tijd dan tot en met den laatsten December 
van het jaar, waarvoor de uitreiking goschiedt. 

4.-Het bodrag, voor de licentien verschuldigd, wordt betaaid bij de nitrei
king en berekend van den aanvang van hot kwartaal, waarin de uitreiking 
geschiedt, naar c-venredigheid der som, voor de ja~rlijksche licontie bepaald. 

5.-De Landdrosten zijn bolast met het tee ken en en uitre1ken der licentien 
mot uitzondering der speciale lm wolijkslicentien, welke door den Staatspresident 
en door den Gouvernements Sccrotaris worden geteekend en door den batstge
noemdo uitgereikt. 

G.-Het bedrag der verschillonde licentien wordt bepaald, als volgt :-* 

Voor eeno licentio tot den vorkoop van wijn, bier, gedistmeerd, 
enz., bij de kleine maat ... 
bij de groote ... 

£ 75} t 0 
25 0 " " " 

" " 

" " 

" " 
" 

" " 

" " 

" 

" 

" 
" 

" 

" 

tot het bromYen en verkoopen van mont 
drank en 

voor bakkcrs of slagtcrs, elko winkel of elk 
huis ... 

tot oencn ncgoticwinkel 

om ecne pubEeke biljard- of bagateltafel to 
houden 

als rondreizend handelaar met winkelgoo
deren, voor elken wagon 

als romlreizend drankhandelaar, voor olken 
wagon 

,, , , als venduafslager 

Voor eene speciale hnwelijkslicentie, om in het huwolijk be-

10 0 

1 10 

lOt 0 

15 0 

4§ 0 

3 15 

3 0 

Testigd te worden, zonder afkondiging van goboden 7!1 10 

7.-Elke overtreding van art. G ·wordt gebragt voor hot Hof van den Land
drost, en voor zoo ver daaromtrcnt niot is yoorzien in orclonnantie No. 10, 1856, 
gcstraft met cene boete, gelijkstaande met het d·rievmtdi:; beclmg der licentie, en de 
proces kosten, of bij wanbetaling, mot gevangenisstraf van cen tot drie rr;taanden, 
mot of zonder harden arbeid. De hclft der boete wordt den aangever mtbetaald 
mits hij binnen 48 uron na hot uitsproken van het vonnis daarom bij den Land
drost aanvraag doe., 

* Zie arts. 17 e~ 18, Ord. No. 16, 18i7. 
t Zie art. 25, Ord. No. 16, 1877. 
II Zie art. 29, Onl. No. 16, 1877. 

t Zie arts. 1 en 11, Ord. No. 16, 187'7. 
§ Zie arts. 2 en 28, Ord. No. 16, 1877. 
, Zie Art. 9, Ord. No. 16, 1877. 
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8.-VAN DE ZEGELREG'rEN.* 

Op transporten van huizen of andere vaste eigendommen, gepasseerd voor 
den Registrateur van Acten of den Landdrost, wanneer het bedrag niet te hoven 
gaat £15 ... £0 0 9 

Van £ 15 tot en met £ 25 0 1 0 
" 25 " " 50 0 2 0 
" 50 " " 7 5 0 3 0 
" 75 " " 150 0 6 0 
" 150 " " 300 0 12 0 
" 300 " " 400 0 15 0 
" 400 " " 500 1 0 0 
" 500 " " 700 1 10 0 
" 700 " " 1000 2 0 0' 
" 1000 " " 1500 2 10 0 
" 1500 " " 2000 8 0 0 
" 2000 " ., 2500 3 10 0 

Voor elke 500 of minder daarhoven lOs. meer. 
Op verbandhrieven,t waarvan het hedrag niet te boven gaat £15 
Van £15 tot en met £20 

" 20 . " " 25 
" 25 " " 50 
, 50 " " 75 
" 7 5 " " 100 
" 100 " " 150 
" 150 " " 200 
" 200 " " 300 
" 300 " " 400 
" 400 " " 500 
" 500 " " 7 50 
, 750 en daarhoven. 

V oor een grondbrief onder groot zegel, zonder kaart 
V oor dito met kaart niet hoven 500 morgen 

, , van 500 tot en met 1000 morgen 
, , van 1000 tot en met 2000 , 
, ,, van 2000 tot en met 3000 , 
, , van 8000 tot en met 6000 , 
, , hoven de 6000 morgen 

Op verban~hrieven en horgacten, voor Notarissen gepasseerd, van £10 
met te hovengaande . . . . .. . .. .. . . .. 

Van £10 tot en met £20 
" 20 " 30 
, 30 " 40 
" 40 " 75 
, 75 " 150 
" 150 " 300 
" 300 " 500 
" 500 " 750 

boven de '7 50 ... 
Op rrestamenten en andere geschriften van dien aard, wanneer de boedel 

van den testateur £200 of minder hedraagt 
Dito hoven de £200 en minder dan £1500 ... 

, £1500 en daarhoven ... ... . .. 
Op een codicil of verandering van testament .. . 

, verwerping van erfenis of akte van beraad .. . 

0 0 
0 1 
0 1 
0 3 
0 4 
0 7 
0 9 
0 10 
0 12 
0 15 
1 0 
1 10 
2 5 
1 0 
1 2 
1 5 
1 10 
2 0 
3 0 
3 15 

0 0 
0 1 
0 1 
0 2 
0 2 
0 4 
0 9 
0 15 
0 18 
1 10 

0 1 
1 2 
1 10 
0 1 
0 1 

* Zie ook Art. 3, Ord. No. 11, 1877; Art. 3, Ord. No. 16, 1877; Art. 10, Ord. No. 16, 1877; en 
Art. 23, Ord. No. 16, 1877. t Arts. 15 en 20, Ord. No. 16, 1877. 

9 
0 
6 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
6 
0 
0 
0 
0 
0 

() 

0 
6 
0 
6 
6 
0 
0 
0 
0 

6 
6 
0 
6 
6 
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Schenkingen onder de levenden en mm·tis causa, niet te bovengaande £25 
Dito van £25 tot en met £50 

" 50 " 100 
" 100 " 200 
" 200 ,, 400 
" 400 " 800 
" 800 " 1000 

hoven de 1500 
V oor Inventarissen zonder waardeering, berekend zijnde op minder dan 

£500, voor het eerste vel .. : . . . . . . . .. 
Dito voor elk volgend vel 

, van £500 of daarboven, voor het eerste vel 
, van elk volge:rid vel 

Voor Inventarissen met waardering, niet te bovengaande £50, voor het 
eerste vel 

Dito van £50 tot en met 
" 100 " 
" 200 " 
" 400 " 

hoven de 1000 , 
V oor elk volgend vel.. . 

£100 
200 
400 

1000 

V oor Liquidatie Rekeningen van insolvente boedels 
V oor aile andere boedels of administratien, wanneer het bedrag, na 

aftrek der kosten, niet te bovengaat £50 
Dito van£ 50 tot en met £100 

" 100 " 200 
" 200 " 500 
" 500 " 1000 
" 1000 , . 1500 
" 1500 " 2000 
" 2000 " 2500' 
" 2500 " 3000 • 
, elke £500, of minder, daarboven, lOs. meer. 

Op acton van kinderhewijs, niet te bovengan,nde £50 
" £ 50 " £100. 
" 100 " 150 
,. 150 " 300 
" 300 " 500 
" 500 , 750 
, hoven de £7 50 

Op huwelijksche voorwaarden, wanneer de som of waarde, waaromtrent 
overeengekomen wordt, niet te hoven gaat £100 . . . . .. 

Dito van £100 tot en met £400 .. . 
" 400 " 800 .. . 
, boven de £800 

Op overeenkomsten voor Notarissen gepasseerd 
Op generale procuratien:op personen buiten den Staat 
Op dito hinnen den Staat . . . . . . . .. 
Op speciale procuratien op personen buiten den Staat 
Op dito hinnen den Staat . . . . . . . .. 
Op akten van suhstitutie, assumptie en surrogatie, enz. 
Op protesten .. . . . . . . . .. . · · · 
Afschriften van akten voor N otarissen gepasseerd ... 
Op do volgende documenten in hetrekking komende met Geregtshoven 

en openhare kantoren, als: 
Eene vertaling . . . . .. 
Eene hei.~edigde verklaring 
Een afschrift van eenig document 

173 

0 1 6 
0 3 0 
0 6 0 
0 12 0 
1 10 0 
<) 

•J 0 0 
3 15 0 
7 10 0 

0 1 6 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 0 

0 0 6 
0 1 0 
0 2 0 
0 4 0 
0 10 0 
0 15 0 
0 0 6 
0 1 0 

0 1 0 
0 2 0 
0 4 0 
0 9 0 
0 18 0 
1 10 0 

·2 0 0 
2 10 0 
3 0 0 

0 1 0 
0 1 6 
0 2 .. 6 
0 5 0 
0 7 6 
0 10 0 
0 15 0 

0 5 0 
0 10 0 
1 10 0 
3 15 (} 

0 1 6 
0 3 0 
0 1 6 
0 1 6· 
0 0 9 
0 I 6 
0 1 6 
0 1 0 

0 0 6 
0 1 0 
0 0 6 
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Eene procuratie in do hoogere Geregtshoven overgelcgd* 
, , in de lagere Geregtshoven . . . . .. 

... £0 
0 

0 !) 

0 G 
Eene origineele dagvaarding of subpama in de hoogere Geregtshoven 

overgeiegd 
Dito in de la.gcrc . . . . .. 
Elk document in eenc zaak overgelegd 
Elk vonnis ter cxecutie uitgenomen in de hoogerc Hoven 
:glk vonnis tee executie uitgenomen in de lagere hoven 
Ji..ilkeh last brief tot arrest van personen of goedcren ... 
Elke acte van meorderjarig verklaring . 
J:i]lke memorie om -ven'ia agendi ... 
Elke akte van venia agendi 
:JiJlken lastbt·ief door het hof uitgevaardigd, goon vonnis 

zijnde ... 
Door de hoogere hoven .. . 
Door de lagere hoven .. . 
N.B.-V oor geregtshoven in crimineele zaken wmdcn 

vereischt. 

ter executie 

geene zegels 

Op akten van aanstelling van civiele ambtenaron, 'ivanneer hunnc sala
riflsen zijn :-

Van £ 50 tot en met £100 
" 100 " 150 
~' 150 ?l 200 
" 200 " 300 
, boven de £300 

Toelating voor het N otarisambt ... 
, als Advocaat of Procureur voor de hoogerc geregtshoven 
, nls agent voor lagere hoven 
, , als beeedigde vertaler ... 

9.-DEPARTEMENT VAN DEN REGISTRATJDUR VAN AKTEN.t 

Voor het passeren eener akte van transport van of verband op vasto 
eigendommen voor den Landdrost of don Registrateur van 
Aktcn, buiten de briefporten 

,, den ambtenaar a£ agent die de akte uitmaakt, om voor zich te wor-
den genotcn ... 

" 
het registreren van elke akte 

" 
het nazion van eenige registratie, op aanvraag, elkc zaak 

., het roijeren van eenige registratie of akte 

" 
het verleenen van eenig certificaat ... 

" 
een afschrift van eenig document van 100 woorden of minder 

" 
elke volgende 100 woorden 

" 
een afschrift van een' grondbrief 

" 
copij oener kaart ... 

0 1 6 
0 0 9 
0 0 6 
0 3 0 
0 1 (i 

0 1 6 
1 10 0 
0 4 () 
0 4 6 

0 0 9 
0 0 9 
0 () () 

0 5 0 
0 10 0 
1 0 0 
1 10 0 
3 0 0 
5 o n 

15 0 0 
7 10 0 
1 0 0 

0 10 6 

0 10 6 
0 2 6 
0 2 t"i 
0 1 ti 
0 1 () 

0 2 0 
0 0 6 
0 7 6 
0 10 0 

10.-DEP.A.RTE~\'IEN'l' VAN DEN REGISTR,A'rFnm VAN DJ£ HOOGERE GEREGTSHOVI~N 
IN CIVIELE ZAKEN.t 

V oor het ondertcekenen van eene origineelc dagvaarding 
, dito van elko subprena op een of mcer getuigcn, geen 

bovcngaande ... 
, registreren va~n een procuratie 
, dito van een pleidooi 

" 
" 
" 

, van ecne beeedigde v~Jrklaring ... 
, , van eeno akte van securiteit 
, van eon ander document door een partij ingeleverd 

vier to 

iii: Zie Art. 16 Ord. No. lG, 1877, en Art. 7, Ord. No. 17, 1877. 
t Zie .:h·t. 43, Ord. No. 14, 1877. :1: Zie Art. 19, Ord. No.6, 1877. 

0 3 0 

0 2 G 
0 2 t) 

0 2 G 
0 1 0 
0 2 6 
0 1 0 
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V oor dito van v~rschijning van den gedaagde ... £0 1 t) 

, , van. elk~n getuigc door het hof 011dorvraagd of elk ingeleverd 
getmgems . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 2 0 

, , van elke order of vonnis van het hof 0 3 0 
, teekenen van elken lastbrief tot executie 0 5 0 
, het nemen van securiteit de restituendo in elke zaak 0 5 0 
, registreren van petitio om te appelleren 0 2 () 
, het nazien van eenige zaak, voor elk jaar 0 1 0 
, elk afschrift van een document beva.ttcnde 100 woorden, of minder 0 2 0 
, elke volgende 100 woorden 0 0 G 
, elke commissie tot onderzoek van getuigen lmiten den Staat 

woonachtig, onder zegel 0 10 0 
, eene toelating als tolk voor het hof . . . 1 0 0 
, taxeren van eene rekening in provisioncclo zaken 0 1 0 

In aile andere zaken 4 percent op het getaxeerde bedrag. 

Voor den Landdrost in zijne betrekking van lid of commissaris van het 
Rondgaande Geregtshof :-

V oar het onderteekenen van eene' origineele dagvaarding 0 1 fi 
, regjstreren van elke order of vonnis... 0 3 0 
, , van elk ingeleverd document 0 1 0 
,, , van elken getuigen ondervraagd 0 2 0 
, opschrijving van een getuigenis, niet te bovcngaande 100 woorden 0 2 0 
, dito van elke volgende 100 woorden 0 1 0 
, afschrift van een document niet te bovengaande 100 woorden 0 2 0 
, dito van elke volgende 100 woorden... 0 1 0 
, het nemen van securiteit, elken persoon 0 3 0 

11.-DEPARTEliENT DER WEESKAMER. 

V oar registreren van eenig testament of codicil 0 2 () 
Inzage van elke zaak . . . 0 1 0 
Voor een afschrift, van 100 woorden of minder 0 2 0 
V oor elke volgeude 100 woorden 0 0 () 
V oar brieven van administratie . . . 0 5 0 
Voor het bijwonen van eene bijeenkomst van bloedverwanten of schuld-

eischers voor den W eesmeester of Landdrost 0 7 (i 
V oor het opmaken van een edict 0 3 0 
V oor goedkeuring van waarborg door executeuren datief aangeboden 

en certificaat daarop betrekkelijk 0 2 ti 
, registreren van liquidatie rekeningen, inventaris of andere akte, elk 0 0 (j 
, taxering der rekeningen van executeuren, betreffende hunne ge-

houden administ.ratie, 2 percent ... 
, elk rapport aan het hof 0 5 0 
" elke kennisgeving in de courant 0 a () 
, het registreren eener order van het hof 0 2 f) 

12.-A.DMINISTRATIE VAN INSOLVEN1'E BOEDELS. 

V oor elke order of lastbrief tot sequestratie 
1 , elke kennisgeving in de courant tot bijeenkomst van schuld-

eischers 
1 , het bijwonen van elke bijeenkomst ... 
1 , aanstelling of bekrachtiging der benoeming van curatoron 
, een afschrift van 100 woorden of minder 
, elke volgende 100 woorden 
, het registreren van liquidatie rekening 
, elk certificaat van curatoren, commissarissen, enz. 
, elk gewoon rapport aan eenig Geregtsho£ 
, elk buitengewoon rapport, nict te bovongaande 

0 :3 0 
0 7 () 
0 5 0 
0 2 0 
0 0 () 
0 0 () 
0 2 0 
0 5 0 
0 10 tj 
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13.-VERKOOPING VAN VASTE GOEDEREN IN EXECU'I'm VAN EEN REGTEI~LIJK VONNIS. 

Voor registreren van het relaas van den Baljuw . .. . ·: ... £0 3 0 
, kennisgeving in de courant tot bijeenkomst v~n schuldeischers 0 3 0 
, het registreren van cert.ificaat van den Reg1strateur van Acten 

betrekkelijk verbanden 0 3 0 
, het bijwonen eeper bijeenkomst van crediteuren of van de ver-

kooping 0 10 & 
, het opmaken der koopconditien 0 10 6 
, het opmaken der liquidatie rekening .. . ... .. . 1 1 0 
, het verschijnen in het registratie-kantoor tot het doen van trans-

port 0 7 6 
, registratie van eenige order van het hof 0 2 6 
, een rapport aan het hof 0 5 0 

14*.-DF.PAR'l'EMENT VAN DEN BALJUW. 

Voor registratie eener dagvaarding of ander gewijsde 
, relaas van elk exploit 
, het doen van exploit in een sbd of dorp 
, , , , bniten een stad of dorp op of binnen een uur 

afstands te paard 
, het doen van exploit voor groote a.fstand per dag van 6 uren 
, paarden hnur bij exploiten, op of binnen een uur afstands, buiten 

0 
0 
0 

0 
0 

1 
1 
3 

5 
8 

0 
0 
0 

0 
0 

een stad of dorp 0 3 0· 
, paarden huur bij exploiten, op groote afstand per dag van 6 uren 0 7 6 
, postgeld op papieren, welke per post moeten worden verzonden ... 
, het nemen van inveritaris geene 100 woorden te bovengaande 
, elke volgende 100 woorclen 

Ingeval het vonnis wordt teruggetrokken voor de opiieming der goe-
deren een percent op het bedra.g ... 

Na de opneming maar v66r de verkooping, 2i percent. 
Na de verkooping voor de eerste £100, 5 percent. 
Voor elke £100 daarboven 4 percent. 
Ingeval geene zokerheid wordt gegeven, en de goedcren door eenen 

persoon bewaakt worden, voor den persoon per dag ... 
Indien vervoerd, dan de noodige kosten tot vervoer, pakhuishuur, enz. 
Y oor kennisgeving in de courant en copij, buiten de kosten van publica tie 

, het exploiteron van oen arrest 
, het uitmaken en passeron eener akte van waarborg 
, het ten uitvoerleggen van eeu vonuis van verdrijving 
, het leggen van beslag op onroerend goed 
, kennisgeving aan den Registrateur van Acten van zoodanig 

be slag 

0 
0 

0 

3 
1 

7 

0 3 
1 0 
0 10 
1 0 
1 0 

0 5 

0 
0 

6 

0 
O· 
() 

0 
0 

, het agoren als Vendu-Afslagor bij het verkoopen van onroerend 
good van lOs. 6d. tot . . . 2 2 0 

Wanneer cle Baljuw in clezelfde zaak op denzelfclon tijd meer dan een exploit 
te doen heeft is hij buiten 1s. voor registratie van elke dagvaarding en ls. voor 
relaas van elk exploit, geregtigd tot 8s. voor den persoon en 7s. 6cl. paardenhuur
per dag van zes uren te paard, berekencl naar den afstand dien hij werkelijk heeft 
af te leggen. 

vVanneer cle Baljuw salaris trekt van hot Gouvernement is hij, in crimineele 
zaken, voor de werkzaamheden welke hij in landsdienst verrigt, aileen tot. 
paardenhuur geregtigd. 

15.-DEPAlt'ri~~l<JN'l' VAN DEN l~EGJS'l'ltA'l'J<]UR VAX DE LAGERE GIU~EG'l'SHOVEN • 

Voor aanteekm1ing van eenigeu eisch in het N otulenhoek 
Uitvaardiging van dagvaarding ... 

* Zie Ord. :No.9, 1877. 

... £0 1 0 
0 1 0 
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3 0 
3 0 

3 0 

0 6 
0 6 
1 0 

7 & 
2 (} 
5 0 

0 
0 
0 

0 
0 

0 
0 

0 
0· 
(} 

0 
0 

0 
:oit 
)01' 

mr
eft 

ele 
bot. 

0 
0 

Voor elke subprona op een of meer getuigen geene vier te bovengaande £0 
, afschri£t van schuldbowijs of ander handschrift dool:' den .ReO'is-

trateur gecertificeord ... 
0 

0 
, dito van elk ander geschrift 0 
,. rogistreren van gedaagde's verschijning 0 
, , procuratie... 0 

, elken getuige die ondernaagd wordt 0 
, , elk document bij het dienen van proces ingeleverd 0 
, , een vonnis of order van het hof 0 
, het uitvaardigen van eon vonnis ter executie . . . 0 
, het nemen van securiteit de restituendo 0 

A.anteekeningen van het antwoord van den verweerder 0 
Voor het in geschrift brengen van getuigenis, elke 100 woordon of minder 0 

, kennisgeving van uitspraak of bevel van bet hof 0 
, afschrift van dito voor den bode . . . 0 
, order van het hof om de zaak op nieuw te openen op verzoek van 

den gedaagde ... 
, afschrift aan de tego~1partij 
, prodnctie door den H.cgistrateur van een origineel document in 

zijne bewaring 
, aanteekenen van appel 

afschriftcn der processtukken in appel, per bladzijdc 
, het certificaat van den Hegistrateur 
, het taxeren van kosten 

0 

0 
0 
0 
0 
0 

1 0 

0 6 
1 0 
0 t) 
0 (; 
0 ti 
0 6 
0 {) 
2 0 
2 0 
0 {; 
0 •t; 
2 0 

0 

0 tl 

0 (; 
1 (1 

0 6 
1 6 
1 () 

In zaken, het bedrrtg van £15 of meer beloopondc, wordt de hclft moor gc
vorderd op elke bovensta.:'u1lle post. 

IG.-CONTII.AC'r:.F<;N VAN DIFjNS'l'BODEN. 

Y oor elk contract van lmur tusschen meester en dienstbode door den 
Veldcornet gcmaakt 

, dito, door den I1anddrost of andor ambtenaar gemaakt, arm de 
kas te worden verantwoord 

17.*-DEPAP.TE~lENT YAN DEN BODE lliJ DE LAGERf~ CH<JREG'l'SHOVEX. 

V oor registratie van elko dagn1.arcling 
, relaas van elk exploit ... 
,, het doen van exploit in stad of dorp 
, , , , huitcn stad of dorp op of binnen een unr 

afstands te paard 
, dito, dito, op geootercn afstand per dag van 6 uren 

Paardenhunr volgens het departement van den Baljuw. 

0 1 () 

0 5 0 

0 0 () 

0 1 0 
0 1 6 

0 <) 0 •> 
0 G () 

Voor het makcn van inventaris .. . 0 :l (i 
, het uitvaardigen van eenige kennisgeving 0 1 tS 

het gaau of rijden naar het huis van gedaagde tot exploitcron van 
cenige exeeutie, enz., dezelfde vordering als voor hot cxploi-
teron van dagvaardingon. · 

, hot nomen van securiteit tot everen der goederen onder besla.g . .. 0 H 0 
1, het aanplakken van kennisgeving der verkooping . . . . . . 0 1 t) 

Op elk vonnis in executie uitgevaardigd on betaald, voor hot nomen va.n 
het beslag 2~ percent. 

Na het nomen van hot beslag, 5 percent. 
W annecr de bode in dezelfde zaak op denzelfden tijd meer Jan con exploit 

te doen heeft, is hij bniton 6d. voor registratie \an elke dagvaarding: en ls. voor 

* Zie Ord. No.9, 1877. 
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relaas van elk exploit geregtigd tot 6s. voor (~en persoon, en 7s. 6.d. vo?.r paard~~
huur per dag van 6 uren te paard berekend naar den afstand dten hlJ werkehJk 
heeft af te leggen. 

Wanneer de Bode salaris trekt van het Gouvernement, zaJ hij in crimjneele 
zaken voor de werkzaamheden, wclke hij in 's landsdienst verrigt, aileen tot 
paardenhuur geregtigd zijn. 

18.-'l'OELAGEN .A.AN PROCUREUI~S VOOR DE HOOGERE GEREGTSIIOVEN PRACTISERENDE.* 

Voor het regt van retenu in illiquide zaken ... £1 1 0 
, het nemen van instructie om te vervolgen. of te verdedigen 
, het uitmaken van procuratie 
, aansehrijving en bestelling, per brief van 3 tot ... 
, vacatie bij ontvangst van antwoord of eenige andere correspon-

tie ... . .. 
, het uitmaken van da,gvaarding in illiquide zaken van 7s. 6d. tot ... 

In buitengewone gevallen van grootere omschrijving 
V oor elk afschrift, een derde van het bedrag toegestaan voor het uit-

maken 
, het uitmaken van eene subprona op getuigen ... 
, elk afschrift 
~' vacatie in elke opwachting in eenige noodzakelijke zaak of bozig

heid 
, vacatie en opwachting met resumptie van documenteu ... 
, het opmaken en uitschrijveu van eene exceptie of ander pleidooi 

van lOs. 6d. tot 
, het opstellen van brief van lOs. 6d. tot 
, vacatie tot bepleiting voor het hof van £1 ls. tot 
, langer dan eeti' drtg, voor elken volgenden dag van £1 ls. tot 
, eene applicatie aan het hof verdedigd van lOs. 6d. tot ... 
, , , onvercledigd van 5s. tot ... 
, het maken van afschriften YOOt' elke 100 woorden 
, hot uitmaken van cene beeedigde ,·erklaring van 5s. tot 
, schriftelijke kennisgeving en bestelling 
, het opstellen van een' last,brief ter executie 

In liquide zaken, waar geene defensie gemaakt wordt, of geene getuigcm 
gehoord, buiten uitgaven, insluitonde al bet werk van den 
Procureur tot op en met bet vonnis van £2 2s. tot ... 

Indien de zaak wordt verdedigd of getuigen gehoord van £2 2s. tot ... 

0 
0 

6 
5 

0 
0 

0 3 0 
0 15 0 
1 1 0 

0 
0 

0 
0 

5 
2 

3 
6 

0 
6 

0 
0 

2 2 0 
2 2 0 
4 4 0 
2 2 0 
2 2 0 
0 10 6 
0 1 0 
0 10 0 
0 5 0 
0 5 (j 

3 
5 

3 
5 

0 
0 

N a hot uitsprekon van het vonnis wordt voor verdere werkzaambeden in 
liquide zakcn gerekond volgens tat'ief, slechts onvermijdelijke kosten worden 
toegestaan tusschen partijen ; andere kosten zijn tusschen den Procureur en zijn 
client. In crimineele zaken blijven de kosten onderworpen aan overecnkomst 
tusschen den Procureur en zijn client. 

19.--TOELAGEN AAN AGENTEN YOOR DE LAGERE GEREGTSHOYEN. t 

Voor het waarnemen van elke zaak, waar do gedaagde niet verschijnt 
of de schuld erkent on geene verdcdiging gemaakt '\Yordt, en 
geene getuigenis wordt gehoord, al het werk daaronder begre-
pen tot en met het vonnis van 15s. tot ... £1 1 0 

Indien verdedigd of getuigen gehoord van £1 ls. tot 3 3 0 
V oor het uitnemen van vonnis ter executie . . . . . . 0 5 0 

In crimineele zaken blijven de kosten onderworpen aan overeenkomst tusschen 
den agent en zijn client. 

* Zic Art. 5, Ord. No. 17, 1877. 
t Zic Art. 8J Ord. No; 16, 1877, en Art. 4, Ord. No. 17, 1877. 
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20.-TOELAGEN .\AN AGl<JN'fEN . 

.Agenten mogen van hunne clionton* eischen voor het invorderen van geld of 
waarde met de renton, niet te bovengaande £10, tien percent. 

Voor sommen of waarde hoven de £10 tot en met de £100, met do renton 
vijf percent. ' 

V oor sommcn of vmarde, meer dan £100 met de renton, voor de eerste £100, 
vijf percent., en voor het overige 2l percent. ; onder deze procenten zijn aJ hunne 
werkzaamheden begrepen, maar geene onv~rmijdelijke voorschotten.t 

21.-0l'ENBAJ:tE NOTAHISSBN. 

Voor hot opmaken en overschrijvon van eene obligatio :louder securiteit £0 10 6 
Dito met securiteit 0 15 0 
Opmaken en passeren van een testament voor eon persoon 0 10 (i 
Dito van een gewoon mutueel te'stament 0 15 0 
V oor dito van een buitenge·woon 1 10 0 

(Bij nacht een derde meer). 
, opschrift van een verzegcld testament 
, akte van schenking onder de levende en 1norti.<: ccwBa 
, generale procuratie 
, speeiale dito 
, generale procuratie op personon buitenlands van £1 ls. tot 
, speciale dito, van 15s. tot ... 
, wisselbrieven 
, alden van substitutie en surrogatie van 15s. tot 
, dito van verzegeling 
, inventaris van boedels, lste bl:tdzijde 
~' elke volgende van 18 rogels en in elken regel :30 letters 
, kontracten van koop, huur, of andere zakcn van £1 lOs. tot 
, rckeningen van boedels, protesten, insinuation, herroepingen, akten 

van afstand. en schrifteli jke verklaringen ( certificaten) van 
£lls. tot 

, huwelijksvoorwaarden van £1 lOs. tot 
, het teekenen of authentiseren van eenig document met of zonder 

getuigen 
, alle andere akten niet hierboven vermeld naar de grootte daarvan 

van lOs. 6d. tot 

0 10 () 

0 15 0 
]_ 1 0 
0 10 6 
iJ 8 0 
2 2 0 
0 7 0 
2 2 0 
0 10 0 
0 10 0 
0 1 6 
[, 5 0 

<) !3 0 fJ 

5 5 0-

0 10 t) 

3 3 0 
Alles met inbegrip der noodige afsehriften, maar buitcn de zegels, buiten den 

gang of de reiskoston, wanneer de alden nie1; aan het kantoor van 
den N otaris gepasseerd worden. 

Voor een' gang binnon stad of dorp 
, dito nar1r huiten per uur 

(Bij nacht dubbel). 

. .. £0 
0 

5 
5 

0 
0 

, paardenhuur per dag van zes uren 0 7 ti 
De rekeningen van N otarissen moeten. des govorderd: door den Landdrost 

van het district waar zij resideren getaxeerd worden. 

22.-BEF_jEDIGDE VER'l'AI.ERS. 

V oor het vertalen van gowone sclmldbewijzen . .. £0 2 6 

" 
het vertalen van eenen brief of ancler document van een blad-

zijde van 100 woorden, of minder 0 4 6 

" 
elke volgeude bladzijde 0 1 0 

" 
het dienen als tolk in elke zaak per uur 0 4 6 

Doch niet te bovengaande per dag \ 1 1 0 
Geene vertalingon mogen door eonen bceedigden vcrtaler afgegeven 

worden zonder een zegel van 0 0 6 

* Zie Art. 35, Ord. No. 14, 1877. t Zio Art. 27, Ord. No~ 16, 1877. 
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28.-TOEJ,AGI.;N AAN GEN.KI!:S- EN IIEELKUNDIGUX. 

Y oor eene visitc hinnen stad of dorp 
, eene reis heen en terug, elk uur te paard 
, examineeren van een persoon, die aan bet ligchaa.m heschadigd is, 

of ingeval van voorgewende kmnkzinnigheid of krankheid met 
certificaat 

, het ontleden van een lijk met certificaat 
, ontleden van de stoffen in de maag en darmen in verdachtc ge-

vallen van vergif, met mpport en certificaat 
Operation naar den aard derzelve van :3s. tot ... 
Voor bet geyen van getuigenis voor eenig Geregtshof, per uur 
Niet to hovengaande per dag 
V oor het bijvwnen van corporeele straffen in gevallen waar de straf 39 

slagen te hoven gaat · 
V oor bet bi j wonen van executie * 

24.-GEZ\YOREN LANDM:I<JTERS. 

V oor het opmeten van lauderijen met insluiting der reiskosten :-

V oor opmeten en verdeelcn van een stuk grond in kleine perceelen, voor 
de eerste vier, elk . . . . . . . . . . . . . 0 0 

, elk vo1gend 
., opmeten van een stnk, groot tot en met 10 morgen 
, elke morgen hoven de 10 tot en met 100 morgen, elke morgen 
, dito dito hoven de 100 tot 500 morgen, elke morgen ... 
, 500 morgen 
, elke morgen daarboven 
,, :3000 morgen 
, elke morgen daarhoveu 
, elke kaart en copij 
, een generaal plan van verschil1ende plaatsen ... 
, elke plaats op het plan 

0 2 (); 

0 5 0 

0 10 0 
1 10 0 

2 2 0 
10 0 (} 

0 5 0 
1 1 0 

0 10 6 
1 1 (,), 

0 10 (} 

0 6 0 
0 12 0· 
0 0 2 
0 0 1 
;~ 10 0· 
0 0 1 

2· 
10 0 0 
0 0 1 
0 10 0 

0 6 0 
(Alles, tenzij bij speciale oyereenkomst, \OOr een mecr of mindor bedrag 

wordt overeengekomen). 

25.-TOl!"1LAGEN AAX VEitSCIIILLE~Im PlatSONT~N Jo]N COLL}~GIEN. 

V oor elk lid eener ]~anclcommissie, per dag 
\V agenhuur voor eene ]~andcommissie, per dag 
~}en heernraad, vacatie en reiskosten 
!•;en onofficieel lid van den Uit,voerenden ]had, als hoven, per dag 
.r~en lid van den Volb;raad, voor elken dag der zitt.ing 
Voor reiskosten, per uur 
§ Voor een Veldkornet gebezigd op requisitie van eenig priYa:tt perKoou 

tot taxeeren van schade of wegens andere verschillen, niet 
hanclelende van ·wege het Gouvernoment, voor vacatio eu reis
kosten per dag 

Dito dito voor een' halve dag, en minderll 

0 lOt () 
0 15 0· 
0 10 0 
0 lOt 0 
0 1.5 0 
0 1 9> 

0 10 0' 
0 5 0 

Voor een' getuige ineene crimineele zaak (met uitzondoring va.n kleine 
overtredingen, waarvoor niets betaald wordt) per dag, reis-
kosten daaronder begrepen, van ls. 6d. tot 0 7 6 

In de stad of het dorp woonachtig zijnde, waar bet hof zit, wordt niets. 
toegestaan. 

* Zic Art. 3, Ord. No. 12, 1877. t Zie Art. ,_t;3, Ord.. Xo. J, 1877. 
:t: Zio Art. 8, Ord. No. 17, 1877. 

§ (Yeldkommandant in dienst). Zie Arts. 1 en 2, Ord. No. 12, 1877. 
II Zie Art. 7, Ord. No. 20, 1877. 
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NOOT OP ORDONNANTIE No. 3, 1859. 
Op Artikel 6 : 

Voor eene licentie tot verkoop van wijn, bier, gedistilleerd, enz., bij de kleine maat ... £75 0 
Bij de groote maat .. . .. . .. . .. . . .. .. . 25 0 
Door Raadsbesluit van 23 Februarij, 1861, veranderd en gebragt voor de kleine maat op .25 0 
Voor de groote maat op... .. . .. . .. . .. . .. . 15 0 
En door Raadsbesluit van 5 Maart, 1864, weder gebragt voor de kleine maat op 75 0 
En bij Raadsbesluit van 7 Maart, 1864, voor de groote maat op . . . . . . 25 0 

Bij Artikel 7 moet gevoegd worden, dat de Volksraad op 26 Februarij, 1862, 
besloten heeft : . 

Dat elke rondreizende handelaar in goud, zilver en juwelierswaren eene licentie zal moeten 
uitnemen van .. . .. . .. . .. . .. . . .. 7 10 
zullende bet hem dan vrijstaan om op dorpen en in districten te handelen. 

En op 5 Maart, 1864, is door den V olksraad besloten: 
Dat elke Procureur eene jaarlijksche licentie van 
Dat elk geadmitteerd Agent eene licentie van ... 

En dat elk N otaris eene licentie van .. . .. . .. . .. . .. . 
zal moeten uitnemen, ten einde in staat gesteld te worden in die vakken praktijk uit te 
oefenen, in welk geval zij tot kosten geregtigd zijn. 

Dat elk geadmitteerd geneeskuudige een jaarlijksche licentie van ... 
zal moeten uitnemen, ten einde bet regt te hebben te practiseren. 

Dat Gouvernements Landmeters eene jaarlijksche licentie moeten uitnemen van 
in geval zij wenschen hun vak uit te oefenen. 

Dat eene licentie voor een handelwagen beladen met sterken drank gebragt worde op 
Dat de licentie voor Afslagers gebragt zal worden op 
Dat de winkellicentie gebragt worde op 

Dat de licentie voor bet houden eener biljardtafel gebragt worde op 

En bij besluit van 7 Maart, 1864: 
Dat de bonders van ponten en sch~.titen op de Oranjerivier, welke geschikt zijn voor bet 

overbrengen van wagens, karren en andere rijtuigen of vee, voor elke zoodanige pont 

20 0 

10 0 
5 0 

20 0 

20 0 

10 0 

5 0 
20 0 

25 0 

of schuit eene jaarlijksche belasting zullen moeten betalen aan bet Gouvernement van 75 0 
Dat elke Bankinrichting of elke tak van eene Bank, welke binnen den Staat geve1.tigd is of 

gevestigd wordt, eene jaarlijksche belasting aan bet Gouvernement zal betalen van .. . 100 0 
Dat elk persoon, die protest aanteekent tegen de uitreiking van den grondbrief eener 

plaats, verplicht zal zijn de som van ... 5 0 
bij bet Gouvernement te deponeren, welke aan bet Gouvernemeut verbeurd zal zijn 
ingeval hPt gelegd protest teruggetrokken wordt, of indien de protestant niet verschijnt 
voor bet Hof waar hetzelve dienen moet. 

Op Artikel 8 heeft de Raad op 7 Maart, 1864, besloten : 
Dat bet Zegelrecht zoo als bepaald in Artikel8, Ordonnantie No. 3, 1859, zal verdubbeld 

worden. 
Dat alle ambtenaren, welke hunne aanstelling gekregen hebben na bet in werking komen 

van Ordonnantie No. 3, 1859, in gevallen waar zulks verzuimd is, verplicht zullen zijn 
dezelve te beleggen met de bij de wet bepaalde zegels. 

Op Artikel 9 : ' 
Dat de leges zoo als bepaald bij Artikel 9 van Ordonnantie No. 3, 1859, voor zoo verre die 

aan bet Gouvernement moet betaald worden, verdubbeld zal worden. 

Op Artikel 11 : 
Dat de leges van den Weesheer, vermeld inArtikelll van Ordonnantie No.3, 1859, ver

dubbeld wordt, met uitzondering der vier percent voor bet taxeeren van rekeningen van 
executeuren, betre:ffende hunne gehoudene administratie. 

Op 7 Maart, 1864, is mede door den Raad besloten : 
Dat op erfenissen en besterfenissen een recht zal geheven worden van een percent in de op

gaande en nederdalende linie, drie percent in de zijlinie en vijf percent van hen, die 
niet met elkander in den bloede staan, welke rechten geheven zullen worden door den 
Weesbeer. 

En op 8 Maart, 1864 : 
Dat alle besluiten door den Volksraad gedurende die zitting genomen over zegels, leges en 

licentien, zoowel van die, welke reeds bestaan of nu zijn ingevoerd, van af 1 April 
eerstk. kracbt van wet zullen verkrijgen en in werking komen, met dien verstande, 
dat de nieuwe bepalingen niet van toepassing zullen zijn op licenties, uitgenomen 
v66r 1 April eerstk., voor den tijd waarvoor die licenties zijn verleend. 
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.Aan een' getuige in civiele zaken, in de stad of het dorp woonachtig 
zijnde, waar het bof zit, per dag, van 1s. tot 

Buiten dito, met reiskosten, per dag, van 1s. 6d. tot 
V oor hunr van een wagon, bespannen met 8 paarden, per dag van G 

uren, van £1 tot 
,, hunr van een' wagen met ossen en de voerlieden, per dag van 8 

unr, van 12s. tot 
, hunr van cen rijpaard, per uur 
, een man te paard, per nur ... 
, transport van crimineele gevangenen te voet, elken man per dag, 

van 1s. 6d. tot 
Dito, dito te paard, per dag, van 4s. 6d. tot* 

0 5 0 
0 10 0 

1 2 6 

0 15 0 
0 1 0 
0 1 0 

0 3 () 

0 7 0 

26.-Dezc Ordonnantic zal kracbt van wet hebben, van en mot den cersten 
dag van Junij, 18.59. 

Gegcyen te Bloemfontein, den 3den Maart, 1859. 

JiJ. R. SNIJM:AN, :b,ungd. President. 

Bij order, • J. W. SPRUIJ'l\ 
Gouvernements Secretaris. 

Gonvernementskantoor, Bloemfontein, 12 April, 1859. 

ORDONNA.NTIE No. 1, 1860. 

Ordonnantie, bepalende de Wet tegen Landlooperij en V eediefte. V astgestcld 
door den HEd. V olksraad in zijne vergadering te Bloemfontein, den 25sten 
J ulij, 1860. 

Nademaal er van tijd tot tijd ldagten ingekomen zijn van veediovorij en ongere
geldheden van allerlei aard in dezen Staat, tot groote verontrusting der 
vreedzarne inwoners en tot bedreiging zelfs van het leven en deu eigendom der 
burgerij; en aangezien hot gebleken is, dat zulke diefstallen en ongeregeld
heden meestal gepleegd zij n door Landloopers, die zonder eerlijk beroep of 
bestaan te zoeken, bet land doorkruisen; en nademaal bet verder gebleken 
is, dat de voorzicningen van de vorige Ot·donnantien niet toereikend zijn 
geweest om bet bovengemelde kwa.:'td tegen te gaan, zoo wordt bij deze yast
gesteld en verordend. 

1.-Dat aile Ordonnantien voorrnaals in dezen Staat van kracht, over dit 
onderwerp mits deze berroepen en vernietigd zullen zijn. 

2.-Dat ieder blank persoon, die geen gevestigcl burger of imvoner van de 
Zuid-Afrikaansche Republiek, de Kaapkohmie of de kolonie Natal is, en begecrt 
binnen de limieten van dezen Sta-at te komen, verpligt zal zijn zich te voorzien 
van een paspoort, onderteekend door den Magistraat van zijne laatste verblijf..: 
plaats, inhoudende, naam, voornaam, beroep, ouderdom en volleclige bescbrijving 
van zijn persoon; alsmede beschrijving der middelen van venoer, waarmecle hij 
wil reizen en zijne goederen wegvoeren, zoo ook eene beschrijving van de soort en 
hoeveelheid der goederen ; welk paspoort gecontrasigneerd zal moeten worden door 
een der grensmagistraten of V eldcornetten van het gronclgebied, dat hij verlaten 
zal, tenzij hij een certificaat kan vertoonen, geteekend door den Staatspresiclent, 
of eenen Landdrost, dat hij verlof heeft den SU:tat zonder zoodanig paspoort 
binnen te komen. 

* Zie ook Art. 4, Ord. No.5, 1877; Art. 4, Ord. No. 10, 1877. Zie voor tarief Ponten en Tollen, 
Arts. 5, 6, 7, 12, 13, 14 en 21, Ord. No. 16, 1877. Voor licentien op Schalen, Art. 22, Ord. No. 16, 
1877. Voor licentien op Graa.n, Arts. 24 en 26, Ord. No. 16, 1877. 
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/

" 3.-Verder zal zoodanig persoon vermeld in Artikc·l 2 verpligt wezcn derge
lijk paspoort, benevens de eigendommen door he.m medegebragt te v.ertoonen aan 
den Landdrost, V rederegtt~r, V eldcornet of assu;tcnt V old cornet dw de naaste 
is aan do plaats, waar hij over de grenzon van den Staat zal komen, alsook van 
ieder burger, die zulks van hem cischen zfd, en bij nalati,shcid of wcigering om 
aan hot vereischte to voldoen, zal hij onder·hevig zijn, om in at-rest gl'nomcn en 
naar de gevangenis te worden gevoerd, terwijl hij bij overtuiging van nalatighcid 
of weigering voor den I.~anddrost van eenig district in dozen Staat zal kunnen 
worden ver·oordeeld in eene boete van hoogstens Hds. 500 of £37 lOs. sterling, en 
om terug gezonden to worden O'r~er de grenzcn van dozen. Staat, alsmode tot 
betaling van de kosten van bet vcrvocr naar het gevangenhms, en terug over de 
grenzon, van waar hij gokomon is. 

/4.--Dat iecler kleurling komende van on toelwhoorende aan eenig opperhoofd 
./l.mite-n de grenzon van dozen St<"tat, zal moeten voorzien zijn van een paspoort:l{' 

geteekend, of doot· den zendeling onder wiens statio de paslwuder ressorteert, o£ 
door het oppeehoofd zeh~en, meldonde den naa.m va,n detl pashonder, zijne woon
plaats, hot doel zijner reize, de plaats vvaarheen, do tijd daartoo verlangd, en bet 
getal personen, vee of paarden, of rijtuig en andere goederen dat hij met zich 
voert . 

.S.-IDenig klourling binnen de limieten van den Staat \voonachtig, en die 
bevonden zal worden zonder ecrlijk bestaa.n of vasto 'voonplaats te zijn, of zonder 
paspoort van zijnen dienstheer, zoo l1ij in dienst zij n mogt, of zonder paspoort van 
eenig Opperhoofd, Zencleling, V eldcomet of Magistraat, het land doorgaande, 
hetzij g-ewapend of ongewapend, ml door elken burger mocten aangehonclen, en 
naar den Veldcornet worden op~ezondeu, en onderhevig zijn, om of losgelaten, of 
gestraft te worden wegons landlooperij, even als in Art. 7 is bepaald. 

6.-Geene kleurlingen zullon op Gon vcrnements, of dorpsgronden, waar geen 
Municipaliteit bestaat, mogen wonen, zonder schriftelijk verlof van den Landdrost 
of Resident V rederegter, inhondende den naam. der plaats en der personen aan 
wien znlk verlof is toegestaan, al:'lmede hct getal pel'sonen, vee, paarden, rijtuigen, 
en andere goedei'On welke hij met zich heeft; ook zal nicmand vermogen op zijne 
vlaa.ts of plaat.sen, of eenig municipaal collegie op do dorpsgrouclen onder zijn 
bestuur, eenige kleurlingen aan te houden in zulk eene boevcelheid, of onder zulke 
omstandigheden, als blijken mogt tot gc\'aar of rnstvetstoring van de geburcn of 
~tnderen te zijn ; en za.l de V olclcornet van elke wij k of dorp mooten toezien, dat 
:mlke ongeoorloofde vel'zamolingen niot plaa.ts vinclen znllen, en met toestemming 
van den eigonaar of de eigenaars van zuBw plaats of viaats, n, of zooda-;:1ige 
~iunicipale Commissarissen, znlke klenrling~n na een billijke aanzegging bij 
weiget·ing mogen verdrijvon, of als landloopers behandelen, zooals bij Artikel 7 
is bepaald.t 

7.-Elk kleurliug kornende onder do bepalingen van Artikels 4, 5 en 6, en 
schulclig bevonden zijnde door den Landdrost van eenig district aan de overtre
ding van een of meer der voorzieningen, in die arti~kelen vervat, zal mogen 
gestraft worden met eenc boete niet to bovtmgannde £10 sterling, of anders met 

· gevangenzitting, met of zonder harden arbeid, van niet minder dan eene en niet 
to bovengaa.ncle drie maanden ; of anders onder contract. geplaatst te worden als 
dienstbodo bij den eon of anderen burger yan dezen Staat, met zooda.nige maande
lijksche belooning als de Landdrost zal goedvinden, voor een tijd van niet minder 
uan zes maanden, en niet te bovengaanae twee jaren,t of tot verbanuing buiten 
de gronzen van dozen Staat.§ 

* Zie ook Art. 5, Ord. No. 11, 1877. t Zie Art. 23, Ord. No. 14, 1877. 
:l: Zio Art. 10, Ord. No.5, 1877, en Art. 50, Ord. No. 14, 1877. 

§ Zie Art. 23, Ord. No. 14, 1877. 
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8.-Elk burger zal verpligt zijn om ieder persoon onder de Artikelen 2, :3 en 
.of., hierboven Yet'meld, naar ziju paspoort te vragen, en in geva1 hij er geen mogt 
hebben, of dat hebbende, bniten den inhoud van hetzelve mogt blijken te hebben 
gehandeld, of weigeren znlks te vertoonen, of anderszins onder verdenking mogt 
:gtaan, zal zulk een persoon of zulko personen mogen aangehouden on naar den 
Vcldcornet get.ransporteercl worden, die hot regt hebben zal gezegden persoon bij 
uader onderzock in vrijheid to stollen, of naar den I.~anddrost te transporteren, 
aan wien hot regt wordt toegekcnd, bij onderzoek, de overtt·eclers schnldig te ver
klaren aan la,ndlooperij, en aJs zoodanig volget1s do voorzieningen in doze Ordon
nantie vervat to straffen. 

9.-Eenig burger of :Municipaal collcgie zijne tocstommi11g wcigerende tot 
hot verclrijven van znlke vcrzamelingon vnn ldeurlingen van zijn of hun· privaat 
o£ :Municipaal eigendom, zooals in het voorgaande Artikel 8'l!< is bepaalcl, zal 
daarvoor voor dt.'Ii Landclrost worden aangeklnagd, die na ondorzoPk, het regt 
hebhen zal zoodanige verdrijying to bc•ye1cn, en bij et>ne hcrhaling van zooda,nige 
handel \'l·ijzo of t.egenstand van den eigenaar, of bcwoner· des bncls, of yan eenig 
Municipa<.tl collegie, of conig ander persoon, de zood::migen te straffen met cone 
hoeto van niet minder dan £10 sterling, on niet meer dan £37 lOs.t 

10.-Ieder Vrcderegter, V uldcornet, assistent Veldcornet of burger, wonende 
hot naast aan de g1·enzen wanr zooclanige porsonen, a1s ondc•r Al'tikelen 2, 3, 4 en 5 
van deze Ordonnantie verpligt worden paspoorten of certificntcn als in Artikel 2 
vormeld bij zich to dragon, over do grenzen znllen gokonwn ?.ijn, die overtuigcl 
zal worden denzelYe te hcbben laton passoren, en inkomen in dt·zen Staat ZOilder 
r.oodanig paspoort of certificaat to hchben nagezien, zal door den Landdrost 
kunneu beboet worden, voor icder vcrzuim, met eene boete nm niet minder dan 
£5, en niet te bovengaande £37 lOs. 

11.-Gedrukte vormen van passen zullen bij do verschillendo Landdrosten, 
V rederegters, V eldcornetten, en assistent Veldcornetten te bekomen zijn. 

12.-Ieder Landdeost, Vrederegter, Veldcornet en assistent Veldcornet za.l 
vcrpligt weze·n om eon lwhoorlijk register to houdun van alle paspoorten en certi
ficaten, door hem van tij<l tot tijd vedPend, of aan hem vcrtoond, en door hem 
goedO'ekeurd, en zulk reO'ister zal gehouden worden overcenkomstig zood:mige 
'vorn~en, als van tijd tot tijd door Zl:l.Ed. den Staatspresident zullen voor.s·cschre
ven worden. 

13.-Dat niets him·in vervat, zal verhinderen om oe11ig Ve1dcornet het regt 
te geven eenige klcurlingen vcrlof to vorleenen tot hot jagen van wild op Gm .. wer
nements gt·ond, onder zoodanige hepalingen, als door den La,nddrost van het 
district, onder approbatie van ZHEd. den Staabpresidcnt, van tijd tot tijcl zullen 
worden gemaakt. 

14.-In ieder ·geval in deze Ordonnan.tie zal hot enko1voudig~ ook op het 
meervouclige, en het mannelijk ook voor het·vrou -.velijk, van t<)(.'passmg weztm, en 
waar oenig ambtenr~ar genoemd woedt, zal :mlks uitgelcgd worden te meenen de 
personen, welke tijdelijk zoodanigo am bten waarnemen. 

15.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebbon twee maanden na publi
catie van dezelve. 

Gogeven to Bloemfontein, op don 25sten Julij, 1860. 

M. W. PH.ETORIUS, Staatspresident. 

Bij order, J; W. · SPRUIJT, 
Gou vernt~ments Secretaris. 

Gouvernementskantoor, Bloemfontein, 7 Augustus, 1860. 

* Zie A1·t. 17, Ord. No. 17, 1877. t Zie Art. 23, Ord. No. 14, 1877 
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ORDONNANTIE No. 1, 1861. 
Ordonnantie No. 1, 1861, is vervangen door Ordonnantie No. 2, 1875. 

ORDONNANr.l,IE No. 2, 1861. 

Ordonnantio No. 2, 1861, is herroopen door Ordonnantio No. :3, 1878. 

ORDONNAN~riE No. 1, 1862. 
Ordonnantie, bepalende de wijze van toelating van do advocaten, procurem~, 

notarissen en agenten, en van hunne schorsing en afzet.ting in zekere gevallen, 
vastgesteld door den H:FJd. Volksraad in zijne vergadering van 4 Maart, 1862. 

1.-Er wordt eene commissie ingcsteld, to worden benoemd door den Staat-;-
president, bestaande nit minstens drie en hoogstens vijf personen, zijnde leden dcr 
regterlijke magt, advocaten, procm·eurs of notarissen. 

2.-Deze commissie is belast met het doen van onderzoek* aangaande da 
bekwaamheden en bet gedrag van personen die, als advocaten o£ procureurs voor 
de Hoogere Geregtshoven, als notarisscm of als agenten voor de l;agere Geregts
hoven, verlangen te worden toegelaten, en aangaande klagtent betre:ffende dezulkcu. 
die als zoodanig zijn toegelaten. 

3.-leder die als ad vocaat, procurour, notarit) of agent wenscht te worden 
toegelaten, doet daartoe in gcschrifte aanzook bij den Staatspresident. 

4.-0p ontvangst van zoodanig a.'tnzoek doet do Staatspresiclent daarvan 
kennis geven in de Gmwernements Ooumnt met vermelding van den tijd waarop de 
commissie in Artikel 1 bedoold zal zitting houden om onderzoek te doen naar de 
bekwaamhedcn en hot gedrag van den aanzoekor, welke zitting. minstens vier 
weken na den datum der gozegde kennisgeving plaats hceft. 

5.-Ieder die bezwaren hee£t tegen de tnelating van cenen aanzoeker als vom·
meld~ kan dezelven in geschrift inzenden aan den voorzittcr der commissie, die nit 
derzelrer leden door den Staatspresident wordt benoemd. 

6.-Ingeval er bij den Staatspresident klagten inkomen over wangedrag van 
een advocaat., procureur, notaris of agent, in zijne betrekking als zoodanig, 
stelt hij dezelve in ha,nden der commissie in Artikol l vermeld, die dezol ve ondor
i'A>ekt en den aangeklaagde daaromtrent verhoort. 

7.-Alle Landdrosten en Vrederegters zijn verpligt a:tn de commissie op daa.r
t,oe door haar gedane aanvragen aile mogelijke hulp te yerleenen in hot behoorlijk 
onderzoeken der in het eerste artikel vermeldo klagtcn. 

8.-De commissie zendt van hare onderzoekingen, in Artikelen 2, 4 en 6 ver~ 
meld, rapport in aan den Staatspresident, die overeenkomstig dat rapport iemand 
al of niet toelaat als advocaat, procureur, notaris, of agent, of hem als zoodanig 
al of niet schorst in do uitoefening der praktijk voor eonen tijd niet te bovcn
gaande een jaar.t 

9.--:-Een advocaat, procureur, notaris of agent, die twee ma]en geschorst is, 
wordt, wederom in dezelfde straf yervallende, van zijne betrekking vervaUeu 
,·erklaard. 

* Zie Art. 4, Ord. No. 17, 187i. t Zie Art. Ci, Ord. No. 17, 1877. 
:t Zie Art. 19, Ord. No. 14, 1877, en Art. No. 6, Ord. No. 17, 1877. 
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10.-De commissie in Artikel 1 vermeld, vergadert te Bloemfontein, behalvc 
wanneer zij het noodig acht elders bijeen te komen. Hare onderzoekingen ge
schieden in het openbaar, met dien verstand~~ ecbter, dat het Gouvernement altijd 
bet regt aan zicb behoudt de handelwijze van zulke procureurs, advocaten, notaris
sen en agenten, zelf te beoot·deelen, en zoo noodzakelijk te kunnen suspen
deren of te ontslaan. 

11.-Elke procureur, ad.vocaat, notaris of agent, welke volgens deze Ordon
nantie voortaan zal worden toegelaten, zal twee soliede borgen rnoeten stellen ten 
genoege van het Gouvernement ten bedrage van £500 gezamentlijk. 

12.-Alle wetsbepalingen, welke met deze Ordonnantie in strijd zijn, houden, 
van het oogenblik waarop dezelve in werking treedt, op van kracht te zijn. 

13.*-Deze Ordonnantie heeft kracht van 'vet acht dagen na derzelver eerstl'i 
publicatie. · 

Gegeven te Bloemfontein, den 4den Maart, 1862. 

M. W. PRE'l,ORIUS, Staatspresident. 

Bij order, J. vV. SPRUIJT, 
Gou vernements Secretaris. 

ORDONNANr.riE No. 1, 1863. 
Ordonnantie omtrent het vervaardigen van Kaarten, enz., door Landmeters. 

Vastgesteld door den HEd. V olksraad in deszelfs vergadering van ],ebruarij, 
1863. 

\V ordt bij deze bekend gemaakt, dat door den Staa tspresident, met ad vies en con
sent van den Uitvoerenden Raad, besloten is, dat voortaan geen Landmeters
kaart in het Landregister of in het Kantoor van Acten zal aangenomen 
worden, waarop de lengten van al de grenslijnen, benevens de waarden van a] 
de hoeken door die lijnen gevormd, niet duidclijk in getallen zijn bekend 
gesteld. 

Verder wordt bij deze bekend gemaakt dat de onderlinge bestaanbaa.rheid 
dezer geta.l waarden met elkander en met den inhoud der kaart door een daartoe 
aan te stellen ambtenaar zal onderzocht worden, en dater op elke kaart een certifi
ca-at door clien ambtenaar van de onderlinge hestaanbaarheid der gegevene 
getalmerken zal vcreischt worden. Ingeval van onbestaanbaarheid zal de kaart, 
ter verificatie door den ambtenaat·, aan den eigenaar of diens agent teruggegeven 
worden. 

Verder wordt bij deze bekend gemaakt, dat op aile kaarten van eigendommen 
die een kromme grenslijn, als b.v. eene rivier, hebben, de lengte vR.n de denkbeel
dige lijn, die de twee aan de kromte naastbij zijnde bakens vereenigt en de waar
den van de beide aangelegene hoeken in getallen moeten opgegeven worden. 

Verder wordt bij deze bekend gemaakt, dat kaarton'van de vo]gende soOJ>f, 
van bovenstaande bepalingen in zoove1-re zullen uitgezonderd zijn als de opgaaf 
van de getal waarden der hooken betreft. 

1.-Kaarten van huizen, mits de ligging der m~ren die zich langs of het 
naast aan de grenslijnen beyinden, duidelijk op de lmart voorgest,eld 
worden. 

2.-Kaarten van erven door bet deelen of onderdeelen van eenig stuk gronds 
verkregen, dat kleiner dan twee morgen i::; en daarenboven aan alle 
zijden of aan aile zijden op cone na begrensd, hetzij door wegen, strateu 

* Zie Art. 25, Ord. No. 14, 1877. 
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o:f doorgangen, hotzij door welgebouwde muren ; mits het algemeene 
plan der verdeeling doorgaans in hot Kantoor van Acton voor referte 
bewaard, aan den hier bovengenoemdon ambtenaar tot onderzoek wordt 
overhari.digd, en dat zoo er muren langs de grenslijnen bestaan, zij 
duidelijk op dat algemeene plari geteekend zijn. 

Verder wordt bij doze aan voornoemdon ambtenaar autoriteit verleend om de 
gcgevene gotalwaarden van aile lmarten (behal ve van driehoeken, paralellugram~ 
men en vierhoekeu) met twee evenwijclige zijden als genoegzaarn bestaanbaar met 
elkander te certificeron, warmeer hot bedrag dor onbestaanbaarheid niet de vol
gende maxima to hoven gaat. 

I.-ONDERLINGE ONBESTAANBAAiiHEID YAN·ZIJDEN EN HOEKEN. 

De zijclen en hooken van ee11e kaart worden dan als onbestaanbaar met 
elkauder beschouwd, wannoer men hunne gegevene· getalwaar·den volgende aan 
eenige baken van den door die kaart voor·gestelden grond, tweo verschillende lig~ 
gingen kan toekennen, wordende de hoeg1·ootheid dice onbestnanbaarheid bepaald 
door de lengte der lijn die de tvvce liggingcn v-ereenigt, welke lijn men de ve1·
_plaats£ngslifn noemt. 

Zij l do maximum wa~trde dozer verplaatsingslijn, die op kaarten zal toege
laten worden, clan zal de waarde van l mtar de volgende formule moeton berokend 
worden:-

l = i p x 200 n. 

10,000 
Zijnde p = peri miter (om trek of som der zijden) van de onderzocht wordende 

kaart; n = hot aantal zijden dier kaart; 200 moet als Kaapsche roeden of voeten 
besehouwd worden, uaarmate de zijde der kaart in roeden of voeten dor lmart 
uitgedrukt zijn, moetencle op kaarten van stukkon grands kleiner clan tien morgen 
de af::;tanden altijcl in voeton opgegeven worden. 

U.-ONBESTAANllAARHEID VAN DEN INHOUD EENER ImGTLIJNIGE FIGUUI~ .ME'l' HAR~ 

ZIJDEN :KN UOl~KJ<JN. 

vVanneer de zijden en hoeken eener kaart van n zijdon onderling onbestaan
baar zijn, zal er bij de afrneting van die kaart op den grand, eene figuur van 
n X 1 zijde ontstaan, daar de Y~rplaatsingslijn oene bijkornende zijcle uitmaakt. 
Daar nn doze verplaatsingslijn naar welgevallen bij elk der n bakens kan verkregen 
worden, knnnen ern verschillende figuren elk van n X 1 zijden ontstaan. Dozen, 
:fignren hebben ook Yerschillende inhouden, kunnende do verschillen tusschen 
dezelve echter uimmer grooter zijn dan i pl', zijnde p de omtrek, en Z' de ver
plaatsingslijn. 

Door de onbestaan baarheden Yan den inhoud eener Landmeterskaart zullen 
derhalve verstaan worden de verschillen tusschen dien inhoud; en den hierboven 
boschreven inhouden en de lmart zal ter rectificatie worden teruggegeven wanneer 
eenig een dezer vcrschillen bevonden wordt de waarde zoowel van s' als van s in de 
volgende formulen te bo\·en te gaan :-

s = l 6de pl >< n, 
s' = ~· pl' X n 

zijnde p = omtrek der onderzocbt wordende kaart, l = maximum onbestaanbaar
heid van zijden en hoeken volgens hierboven opgegeven formule; l' = de werke
liJke waarde der verplaatbingslijn volgens de gegevens der onderzocht wordendo 
kaart. 

·n X hot aantal zijden der kaart, wordende n als vierkante roeden of voeten 
beschouwd, naarmate de zijden der kaart in Kaapsche roeden of voeten uitge
drukt zijn. 
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Om binnen den vereischten graad van bestaanbaarheicl volgens al de boven
itaande formules te blijven, behoeven I-'andmcters hoeken niet tot miuder dan 10 
iekondeu eenm· graad te berekenen, noch af.:tanclen tot mecr dan twce tiendeelige 
plaatsen van de eenheicl der maat waarin de afstanden op de kaart staan uitge
druld, noch ·inlwud prodnctcn tot miucler dan vierkantc ecnhedon van dezelfde 
maat. 

Bij het uitmaken van eonige onderverdeeling, zal eene copi:j of dnp1icaat van 
hot p1a.Ll van zoodanige ondervet·dceling, nadat die is bovonden in overeenstem
ming met do Gouvcrnements bepaling door den RPgistrateur van Acten bohoorlijk 
aan bet originecle bewijs bevestigd en door hem bij eene aantcekening op de 
origincele kaart gereferoerd worden. 

Dat aile kaarten van plaatsen grooter dan 10,000 morgen zullen in kaart 
gcbragt moeten 'vorclen ovoreenkomstig eene schaal van300 roeden op eene Engel
wche duim en kaart.en van plaatsen grooter dan 1,000 en minder· dan 10,000 mu1·gen 
op eeno :o;chaal van. 200 roeden op ecne Engdscho dnim, on kaarten van plantsen 
of erven ldcincr dan 1,000 morgen, op eeno schaul van 1, 5, 10, 50 011 100 roedon 
op cone ~}ngelsche duim. 

Vastgesteld en bekmchtigd door den liEd. Volksraad op 5 Maart, 1868, en 
in "\Yerking te komcn eono maaud daarna. 

W. A. VAN m;R :Th1El'JR, 

De Staatspresident van den Oranjevrijstaat, 
J. ALI.ISON, l!-,nngd. 

De Gouvernements Secrctaris, 
J: C. NIELEN MARAIS, :Fungd. 

Secrotaris van den V ulksraad. 

ORDONN.A.N'fiE No. 2, 1863. 
Ordonnantie, om de eenheid van lengtemaat voor het meten van Ln,nd in den 

Oranjevrijsta.:'tt te bepa1en. Vastgesteld door den liEd. V olksraad van den 
Oranjevrijstaat, don 5den :1'Iaart, 1863. 
Bij deze wordt bepaald dat de eenheid van lcngtemnat voor bet meten van 

land in den Omnjevrijstaat, dezelfdc znJ zijn als die welke door de Acto No. 9 van 
1859 van de Kolonie de Kaap de Goede Hoop werd vastgesteld, narnclijk de 
Kaapsche Voet, waarvan cen dnizend gelijk staat met een duizend en drie-en· 
dertig Engelsche voeten, zooals die in Bngeland door de ""\Vet bepaald zijn. 

Verdcr wordt bepaald, dat er eon aantal Standnards van die lengtemaat zoo
als die thans in het Kantoor van den ]"_.andrneter-Generaal van de Kolo11ie de 
Kaap de Goede Hoop verkrijgba.ar zijn, zullen verschaft en gedeponeerd \vorden 
ten Ka.ntore van den Thesaurier-Generaal, en dat elko Ijandmeter veqJligt zal zijn 
zich van zulk een Standm1rd te voorzien, bestaande die Standaal'd uit twee maat
itokken, die echter niet afzonderlijk mogen gebruikt worden, a1s zijnde elk zes 
voet lang, maar de som van elke paar bij elkamler behoorende maatstokken, zal 
mocten beschou '.vd "\vorden als zijndc een Standaarcl van twaalf voeten, of van 
ccne roede Kaapsche Landmaat. 

Vastgesteld en bekrachtigd door don HEd. Volksraacl, op den 5den Maart, 
1868, en in working to komen eene maand daarna. 

w. A. VANDERMEER, 

De Staatspresident van den Oranjevrijstaat, 
J. ALLISON, Fungd. 

Gouvernements Secretaris, 
J. C. NIELEN MARAIS, Fungd. 

Secretaris van den V olksraad. 
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ORDONNAN'riE No. 3, 1863. 
Ordonnantic voor de W eeskamer in den Oranjevrijstaat, en regelende de wijze 

van hehandeling en administratie van Boedels van overledene personen, iR 
herroepen en vervangen door Ordonnantie No. 2, 1865. 

ORDONN AN'J~IE No. 1, 186-.t. ( 

Drdonnantio om verdere voorziening te makon aanga.:'1ndc den handel in Krijgs"" 
hehoeften hinnen dezen Staat. 

Nademaal hij Ordonnantie No. 7, 1858, zekerc Regulation zijn hepaald over hei 
in- en doorvoeren yan Krijgshehoeft.en in dezen Staat, en dewijl het noodig 
is geworden om verdere voorzieniugen daarorntrent te maken ; zoo wordt 
mits dezen door ~len HEd. Volksraad van den 0:r;.'1njevrijstaat hepaald en 
vastgesteld :-
1.-Dat hoven de hepalingen in Ordonnantie No. 7, 1858, over het invoeren 

van verschillende soorten van wapenen en andere krijgshehoeften, en verkoopen 
derzelven binnen dezen Staat, of het vervoeren derzelven door denzelven naar 
€lders, zullen de yolgende artikelen, te wcten: salpeter en zwavel, niet hinnen 
dezen Staat gehragt, verhandeld of door den Staat vervoerd mogen worden 
zonder een permit,-zooals benoodigd is voor andere krijgshehoeften. 

2.-Dat "\vanneer in Ordonnantie No. 7, 1858, gesprokcn wordt van vuur
wapenen, dezelve zal genomen en uitgelegd worden om zoowel icder gedeelte van 
E*mig vuurwapen afzonderlijk, als het geheele wapen waartoe zulk gedeelte kan 
gehruikt, of mogt noodig worden, in te sluiten; en waar gesprokeu ·wordt van 
kruid of andere krijgsbehoeften, zal salpeter en zwavel ook genomen worden als 
daarin hedoeld tc zijn. 

8.-Dat IH1 hct in '\Ycrking komen van lleze Ordonnantie, alle p>crmitten voor 
het in- of doorvoeren van krijgshehoefteu of vuurwapenen voor rekening van cenig 
privaat persoou, als volgt zullen verzegeld worden :-

Voor elk kanon met wagon compleet 
V oor elk geweer 
V oor elk pis tool 
Eenig stuk of afzonderlijk deel van een kanon 
Eenig stuk of afzonderlijk decl van cen gcweer of pistool. .. 
Per dozijn ... 
V oor elke 20th. lood, of minder 
Voor elke 10lb. kruid ... 
Voor elke 20lb. zwavel of sal peter, of minller ... 
Voor elke 500 percussie dopjes of "-uursteenen, of mindcr ... 
Voor elke sahel of hajonet · 
V oor gewcer of pistoolloop 

... £0 10 0 
0 1 6 
0 1 0 
0 5 0 

0 

o.o 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 3 
0 1 0 

0 1 

BN DB VOLGBNDE IMPOSTJ<~N ZUJ,LJ;]N MOJ.J'l'FJN lHJ'l'.\ALD WORDEN* : 

·Op ieder geweer, zoowel cnkel als duhhelloop, waarvan een of heide 
loopen getrokken zijn (Hifle) . . . 0 5 c; 

Dp ieder geweer, cnkcl of dubhelloop, waarvan de heide loopen glad zijn 0 2 6 
Op iedcr pond lood . . . . . . . . . . . . . . . 0 0 l 
Dp ieder 100lb. zwavel of salpeter ... 0 5 0 
Op ieder 1000 percussie dopjes of vuursteenen 0 0 3 
Op ieder pistool 0 2 6 
Dp ieder sahel of hajonet . . . .. . ... 0 2 6 
.Op iedcr gedeelte van eon rifle, gewoon gcweer, of pistool . . . 0 1 i 

* Zie Art. 20, Ord. No. 14, 1877. 
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Op ieder kanon met wagen compleet ... £5 0 0 
Op iedcr apart gedeelte van een kanon ... ·1 0 0 
Op ieder lb. kruid, nict voor rekening van het Gouvernements ingevoerd 0 0 3 

W el te verstaan dat het betalen van de imposten in dit artikel vermeld niet 
ZI'Ll toegepast worden op permitten tot doorvoer naar de Z. A. Repuhliek.* 

4.-De Zogeluitdeeler zal verpligt 1vezen om op of voor de expiratie van de 
eerste week van iedere maand, een behoorlijke rekening op te maken van alle 
gelden, gedurcnde de vorige maand, onder de bepalingen van Art. :3, door hem 
ontvangen, en dezelve met zoodanige golden aan den 'rresoeier-Generaal te overhan
digen; en de 'rresorier-Generaal zal dezelve onder het hoofcl " Leges en Zegel
~elclen," in zijne maandelijksche rekcningen moeten verantwoorden. 

5.-Alle permitton moeten op last van den Staatspresident door den Gouver
nements Secretrtris gcteekend en met zijn ambtszegel gezegeld worden; en hij zal 
Terpligt. wezcn om met de eerste post, na. het uit.reiken derzelven, cone gecer
tificeerde copij van zoodanig permit verzenden aan den hoofdambtcnaar der 
plaats van waar zoodanige krijgsbehoeften zullen moeten vervoerd worden. 

6.-Deze Ordonnantie zal in werking komen en kracht van 1v-et hebbcn van 
af den 1sten dag van April, 1864. 

De Voorzitter van den HFJd. Yolksraad., 

:K R.. SNIJMAN. 

Op last van ZHEd. den Staatspresident, 

;r. C. NIEI.~EN MARAIS, 
Gouvernements Secretaris. 

De Secretaris van den V olksraad, 

W. A. VAN mm MEl~H. 
Gouvcrnements]mntoor, 24~ F'ebruarij, 1864. 

OltDONNAN'riE No.1, 1865. 

Ordonnantio No. 1, l8G5, de Kommandowet, is herroepen en vervangen door 
Ordonnantio No. 1, 1866. 

Oltl>ONNA.N'l'IE No. 2, 1865. 
Ordonnantic No.2, 1865, is vervangen en herroepen door Ordonnantie No.4, 1871. 

OltDONNANTIE No. 1, 1866. 

Kommandowot voor den Oranjevrijstaat, vastgesteld door den HEd. Volksraad in 
dcszelfs zitting van 19 }'ebruarij, 1866. 

1.-Zoodra de Staatsprcsident het noodig oordeelt, dat een kommando van 
gewapcnde burgers zal ni tgaan, zal hij deswege orders zen den aan den Land
drost van hot district ; de Landdrost zal terstond per expresse of anderszins 
deze orders medcdeelen aan den Veldkommandant en de Veldkornetten, doch de 
Staatspresident kan, zoo hij znlks noodig oordeelt, zijne bevelen onmiddellijk aan 
de kommandanten of veldkornetten zenden, maar hij zn1 in zoodanig gcval daar
van aan den I.~anddrost mededeeling doen. 

* Zie Art. 5, Ord. No. H, 18ii. 
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2.-Alle ingezetenen:X' tusschen 16 en 60 jaren oud, die geene wott.ige redcll · 
van verschooni:ng hebben, zijn verpligt kommand.odienst t.e doen, en indien 
genoeg berniddeld, zal elk zoodanig persoon verpligt wezen zich ten allen tijde 
gereed te houden met paard, zadel, toom en eon geweOL·, in ~oedc mde, alsmede 
met minstens een half pond kruid, :30 kogols, en voorzien zijn van acht dagcn 
mondprovisie. 

3.-Evenwel zullen veldkornetten of assistent-veJdkornetten niet geregtigd 
zijn jongelingen, beneden de 18 ja1·en oud, te kommanderen om een kommando te 
vergezellen, tenzij de noodzakelijkheid dit vordert. 

4.-Ieder blanke persoon, die tot kommandodienst wordt opgcroepen, zal een 
anderen blanken persoon, en iedere kleurling die tot kornmaudodienst wordt opge
roPpcn, cen' anderen klenrling in zijne plartts kunncm stellen, mits zoochnige 
plaatsvervanger tusschen 18 en 60 j:utt' oud, tot de dienst bekwaam, hehoorlijk 
uitgernst en ni~t volgens Art. 2 perS.Q.pnlijk aa,n kommaadodienst onderworuen 
zij. Een pla.atsvervanger zoowel als zijne uitrusting moet door den Yeldkornet 
worden goedg·ekeurd, en indien hij op eenige onwettige of onbehoorlijke wijze den 
dienst V'erlna,t, is de oon;pronkelijk gekommandeerde porsoon verpligt die zelf te 
verrigten tenzij hij een' ancleren plaatsvervanger ::>tello. 

5.-Indion eenig ingezetcn, bi;j oproeping van zijnen veldkornet, de vel'-
q scbooning zou voorbrongen, dat hij met de noodige nitr-usting in Artikel 2 ver
meld, niet is voorzien, niet .doot· onvermogen maar door nalatigheid, dan zal 
zoodanig ingezetene aan eene boete van niet minder da.n vijf pond (£5) sterling 
onderhevig zijn en tevens verpligt zijn zich zoodanige uitrusting- aan te schaffen 
op stmf bepaald bij Artikel 25 dozer Ordonnantie; en indien eenig persoon werke-

~ lijk on vermogend i8 om zich de benoodigrlhedon, in .Artikel 2 vermeld, aan tc 
"1;chaJ£en en n-alatig geweest is hiervan kennis te geven, zal zoodanig persoon eene 
boetc worden opgelegd van niet minder dan £1 sterling, on geene £5 sterling tM 
hoven gaande. 

De aangifte in beide govallen, bierin vermold, moet geschieden aan den veld
kornet van de wijk, of wan,r goon veldkornet is aan den Lancldrost van het district. 

6.-De veldkornet.ten zullen het regt hohben de inwonors tot kommandodienst 
op te roepen, inclicn zulks noodzakelijk is, en tovens verphgt zijn clit op last van 

; hoogrr autoriteit te doen; echteL' zal geen veldkornet het rcgt hehhon gckleurde 
dienstboden te kommanderen, dan aileen bij dringende noodzakelijkbeid. 

'7.-De veldkornctten znllen het rogt hehben, indien zu1ks voor den pnblieken 
dienst noodig is, van de meerderjarige ingezetcnen in hunne wijk zoo veel wagens, 

·trek ossen, tenten, rijpaarden en geweren to kommandet·en als voor zijn veJdkor
netschap noodz~tkelijk is, doch zij zullen de magt niet hebben, deze behoeften tc 
vot'deren van irmand die dezelve niet bezit en aileen hij hoogdringende noodzake
lijkheid dezelve kunnon vorderen van iemand, uie tot persoonlijke dienst gekom
mandeercl wordt. 

· Een velclkornet is echt.er niet geregtigd een geweer of rijpaarcl te komman-
deren van iemand, die slechts een gewcer of rijp:w,ru voor oigon gebruik heeft. 

Ook mondprovisie en kleino benoodigdheden als graven, bijlen, enz., kunnen 
op dezeHcle wijze worden gekommandeerd van die meerderjal'ige ingezetenen, die 
niet tot p0rsoonlijken clienst gekornmandeerd worden, maar wanneer de gekom
n;iandeerde pcrsoon beweert zoodanige benoodigdheden niet to bozitten, heeft hij 
~~t regt de waarde daarvan in geld te geven, naar genoogen van den veldkornct. 

Overigens zal geen veldkornet in eenig ander geval hot regt bcbben geld tc 
vorderon. · 

Eon veldkornet iR tevens verpligt bij het kommanuecren van bohocftcm, zoo 
vcel mogolijk de verschillende yermogens in aanmcrking to nomen. 

* Zie Art.·9, Ord. No. 12, 1877. 
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8.- In tijden van kommando zullen de I_.~anddrosten het regt hebben, onder 
dringende omsta.ndigheden, op dorpen pl·oviRie-veldkornetten tijdelijk te benoe-l 
men, voOl' het gewone sabris, zoo als aan buiten-veldkornetten is toegekend, in 
overoenstemming met den wensch der ingezetenen in de keuze van den perr.;;oon.'~ . 

9.-Na afloop van een kommando zullcn de veldkornetten dcr onderscheidene 
wijken verpligt zijn de resterende vm·bt'Uikbare goederen, welke gekommandeerd 
waren, volgens A1·t. 7, bij publieke veiling te verkoopen eri de opbrengst daarvan, 
naar evenredigheid te verdeelen onder diegenen, van welke benoodigdheden gc
kommrtndeerd zijn; hot zal ochter niet noodig wozcn dat volclkometten zich va11 
eene afslagers-liCl!ntie voorzien. 

10.-Geene schutverkoopingen mogcn godurendc een kommando gehouden 
worden. De sclmtmeestor zal maandelijks geregeld adverteeren en belooning voor 
het geschutte vee overeenkomstig den verlooponen tijd genieten. 

ll.-In tijden van oorlog zullen alle rogterlijke procedures in civiole zakcn 
gestaakt 'vorden, doch zullen execution kunnen worden begonnon en voortgezet in 
zakeu, waar reeds vonnisson in zijn geveld. t 

12.-Landdrosten en veldkornetten zullen het regt hebben, om rondloopende 
kleurlingen of die niet verhuurd zijn, te kommanderen ter beschikking van eenig 
burger, wanneer daartoo aangezocht wordt, tegen bchoorlijke botaling, doch gec:n 
tien shillings per m<tand te bovengaande. 

Geen onder contract zijnde kleur1ing zal in tijden van oorlog hot regt hohben · 
zijne dienst te vorhten, zelfs wanneer het contract verloopen is, maar zal verpligt 
:bijn het contract to yerlengen tot dat de oorlog is afgeloopen, wamieer zulks door 
den dienstheer gevorderd wordt. 

13.-Indie.n eenig inwonor wcigerachtig of nalatig zal zijn, om dienst te doen 
of om behoeften te \·or.'>chaffen, zoo als hierboven bepaa1d is, wanneet· hij door of 
namens den veldkornet daartoe zal zijn geroepen of gerequireerd, zal hij voor hot • 
Geregtshof van den Landdrost moeten worden aangekla,agd, welk Geregtshof 
be1·oegd zal zijn zooclanigen overtreder to straffen voor elke overtrading, Laar den 
aard derzelve, en in aanmerking nemende den opzet of gru.ad van onwilligheid in 
elk geval betoond, en de omstandigbeden der zaak, als ook hot meer of minder 
vermogen van den persoon, met cene boete niet tc bovengaandc £37 lOs., of met 
gevangenisstraf voot• niet langer dan drie maanden, terwijl de veldkornet het regt 
behoudt na elke wcigering, den owrtreder, niettegenstaande zoodanig pemoon 
appel heeft aangeteekend tegen het vonnis van hot Landdrosthof, op nieuw te 
kommanderen. 

1 4.-Indien eenig persoon vormeent '\vettige grondon tot verschooning tc 
hebben, zal hij dadelijk, wa.nneer hij gokomma.ndeerd wordt, den veldkornct · 
daarvan kennis geven, en wanneer de veldkornet zal vermeenen, hom niettegen~l 
staancle niet te mogon verschoonen, en zulk een persoon nalatig mogt blijven, zal 
het aan de beoordceling van het Geregtshof van den Ln.nddrost zijn, om hem van 
straffen geheel te verschoonen of niet, naar dat de bij den velclkornot ingebragte 
belangen al of niet gegrond zullen worden bovondcn. 

15.-Leden van den Volksraad on Uitvocrenden Raad,t do gesalaricerdc 
civiele ambtenaren, de leeraren§ der verschillende gezindheden, scholieren welkc 
de godgeleerdheid bestt1deren en personen, onderhevig aan ligchamelijke gebrc
ken, welke hen gehecl onbekwaam maken voor kommandodienst, zullen van 
perwonlijke kommanr1od.ienst bevrijd zijn, doch zullen ondcrhevig zijn aan de 
bepalingen vervat in Artikel 7. 

~ Zie Art. 15, Ord. No. 12, 1877. 
t Zie Art. 16, Ord. No. 12, 1877 en Art. 11, Ord. No. 14, 1877. 

l Zie Art. 4, Ord. No. 12, 1877. § Zic Art. 17, Ord. No. 12, 187·7. 
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Onder de civielc ambtenaren zullcn echter geen veldkornetten, assistent 
veldkornetten en kommandanten hegrepen zijn. 

16,.-Geene vroeger afgegevene of nog af to geven certificaten van 
onbekwaamheid voor kommandodienst zullen mogen 'vorden a.angonomen 
dan dezulke, welkc zijn geteckend door een of meer door ZHEd. den 
Staa.tspresident op elk dorp dam·toe a.n.ngostelde persoon of porsonen, welke 
voor het afcreven van zoodanig certificaat niet meer zullen mogen vragen 
dan eene som

0

van £1. ls. sterling, onder stra.ffe van eene boote van £10 sterling 
voor elke overtreding, en, zoo er twijfel bestaat, zal zoodanig persoon het certifi
eaa,t moeten be(iedigon ; hij '''eigering van becediging za.l zoodanigo persoon in 
eene boete vervallen van £10 sterling voor elkc weigcring en zal zoodanig certifi
caa.t van onwaarde zijn. 

17.-In goval eenig veldkornet woigorachtig of na,latig mogt zijn de in dez~ 
Ordonnantie vel'melde bovolen ten uitvoer te hrengen, zal hij, bij overtuiging door 
het Lruiddrosthof, boboet kunnen worden met eene som, geene £87 lOs. te hoven 
gaande, en indien zoodan-ig veldkornet nog nalatig hlijft, zal de :Landdrost hier
van rapport doen aan ZH.H~cl. den Staatspresident, die hem uit zijne betrekking 
kan zetten, en in de plaa.ts van den afgezetten veldkornet eenen provisioneele:n 
veldkornet aanstellcn. 

J~en veldkornet, aldns afgezet, zal gednrende den tijd van eon jaar voor dat 
ambt niet weder vcrkicsbaar :r.ijn. 

18.-"\Vannecr cenig n~ldkornet wcgcns opzettclijkc partijdighcid, verdruk
king of vervolging van eenig burger of inwoner in zijne wijk, door den publieken, 
of bij diens weigering, door de verongelijkte partij als prin~~t aanklager, voor 
het Geregtshof van clen Ijrmddrost zal zijn aangeklaagd en overtnigd geworden, 
zal hij door gezegd Geregtshof naa,r den aard en het gcwigt, of den opzet van zoo
danige handelwijze of geurag mogen worden vermaand en heboet, welke boete 
geene £37 1 Os. sterling zal hJ hoven gftrtn; doch or zaJ voor beidc par-tijen regt 
van appCl zijn naar de l{ondgaande Geregtshoveu, overeenkomstig de regulation, 
;r,ullende ZHBd. de Staatspresident dezelfde magt hebben met zoodanigen veld
kornet te handelen als hcpaal<l hij Art. 17. 

19.-Dc bepalingen in do beide voorgaando artikelen ven·at, znllen meda 
van toepassing zijn op do wldkornmandanton dor districtou. 

20.-De veldkommanda.ntcnt en voldkrwnetten znllen overeenkomstig hunn9 
justrnctien handelen en H•rder hunne orders van den Staatspresident of den JJand
dro~t 6ntvangen, nadat de nu blieke dienst znlks zal mogen vereiHehen.:t 

21.-Elk veldkornct 'l.al gehouden zijn, zonder vor;r,uim, eenc lijst aan den 
[.~a.nddrost in te zondon yan aHo gekommandeerdc personen en bchoeften, zoowel 
als van do namen van clio per~onen, van wio zulke behoeften mogten gevordercl zijn, 
alsmedeva11 de namcn van Yl'ijwilligers uit do naburige kolonics. of andere ln.nden, 
en vn.n de namcn der onwilligen; en elk veldkomman(hmt zal gchouden zijn aan
stonds, na afloop van eenig commando of expedit.ie, waarop hij mogt zijn uitgezon
den geworden, een naanwkeurig verslag van zijne vel'l'igtingen (\Il a.llo belangrijk6 
omstandighoden, met zoodanig commando of oxpeditic in verhaml staandc, aan den 
l~anddl'ost van zijn district in te zeuden, en de lm,nddrosten zullen zoodanige 
lijsten zoo spoodig mogelijk aan den GouvernementsHeeretarir; inzenden, zullende 
de voornocmde porsonen hij nalatigheid of verzuim, om de bepalingen in dit 
at·tikel ten hunnen opzigtt> gcma~1kt, te volclomi, onderhovig :~.ijn aan eene bootH 
niet tn bo,·engaando £37 lOs, behoudendo het_rcgt van te nppeleeren, zoo als in 
Art. 18 vernwld. 

,r,, Ycrmngen door Art.12, 01·<l. No. 12, 1:-li'/. 
1- Zie Arts. len 2, OrJ.. Xo. 12, 1877. ! Zie A.rts. 8, Ord. No. 12, 1877. 
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22.-De bevelvoerende kommandant van een kommando is belast met de 
ontvangst en de uitdeeling va:r.' alle ammunitie, die ton behoev?. van zoodanig 
kommando verzonden wordt ; hiJ hceft echter hot regt om, onder ZlJU toezigt, die 
Terpligting op te drngen aan een andercn krijgsofficier of dienstdoenden buraer 
bij zijn kommando, en behoorlijk aantoekening en verantwoording moetcn d~en 
aan het Gouvernement omtrent de wijw waarop do uitdeeling ditr ammunitie 
van tijd tot tijd plaats heeft; zullonde zoodanig gedeelto der ammunitie, als niet 
voor oorlogseinde gebruikt wordt, op de verantwoordelijkheid van den bevel
vocrcnden kommandant of van den krijgsofficier of burger, dien hij tot het boven
ge;wemde eindo aanstelt, aan bet Gonvernement moeten teruggeleverd worden, en 
de gezegde kommandant of krijgsofficier tot de stipte en getrouwe nakomin<r van 
de verpligtingen in dit besluit vermeld, beschouwd worden als door zijn ambtseed 
gebonden te zijn, terwijl een burger daartoe door eenen eed zal gobonden worden. 

23.-Vrijwilligers, goon burgers zijn<le, zullen, wannecr zij een kommando 
bijwonen, ge1ijke regten hebbon als de burgers ~r.elve. 

24.-Degene die zich door dappcrheid, mood en gedrag buitengewoon onder
scheiden hcbben, zullen door den bovelvoorenden offlcier der legerafdeeling, Yi'aar
toe ~ij bohooren, aan ZHEd. den Staatspresident gerapporteerd 'NOrden met 
opgave van alle omstandigheden en bijzon<lerheden, C'n ZHEd. zal de a1dus gerap
portcerden, bij afzonderlijke konnisgeying, eervol in do Gouvernements Oounmt 
docn meldon. 

2.5.-Daar, waar volgons doze Ordonnantie, gocne bijzondere straf is bepaald 
ten opzigte van overtredingcn, zullon do I.Janddrosten jurisdictie hebben om vonnis 
te geven tot eon bedrag van £37 lOs., of goyangonisstraf Vftn c1rie maanden. 

26.-Eenig persoon, hetzij vrijwilliger of gekommandeercle, die zich aan het 
kommando onttrekt, buit.en schriftelijke toestemming van don bovelvoerenden 
oflicier cler afdeeling, waa.rtoo hij behoo1·t, zal met cone boete van niet minder· dan 
.£10 en niet meer dan £37 lOs. sterling strafbaar zijn en daarna dadelijk door den 
fJtmddrost naa,r het komman<lo ternggewndon worden. Ingeval van niet-betaling 
der hoote zal hij mot gevangonisstraf voor niot langer dan clrie mannden gestraft 
worden, welke straf hij zal ondergaan na afioop van hot kommrtndo. 

27.-Niemancl zal vermogen, wannoer cen' oorlog zal zijn verklaard of orders 
gegeven znllen zijn tot het uitzenden van cen komm::mdo tegen eenigen vijand, 
zijn veldkornetschap te verlaten ?.onder schriftelijk verlof van zijn veldkomet, en 
zieh dnsdoendo onttrekken aan de cEenst van hem gevorderd, onder verb?urte van 
eene boete, niet te bovengaando £87 lOR. sterling, of govangenisstraf njet te 
hovengaande drie maanden, zullende hij in geml zijn veldkornet weigert het ge
vraagde verlof te verleenen, zich van batstgenoemden mogen beroepon op den 
lJanddrost van het district. Icdere beambto, bovoegcl tot hot tell uitvoer brengen 
van criminee1e lastbrieven, zal porsonen, die zonder vorlof wegtrekken, mogen 
achterhalen en arresteren, en ieder die kenniq dt·aagt van het wcgtrekken van cler
gelijke personen is verpligt hiervan onm.iddelijk aan zoodanigen beambte kennis 
te geven op verbeurte eener boete nict te bovcngaande £B7 lOs. sterling. 

28.-Indien in zoodanige govallcn iemand zondC'r schriftelijk veda£ van zij1'1 
Veldcornet den Staat verlaat, zal hij teregtgesteld kunuen worden voor bet Rond
ga,and Geregtshof en, als hij schnlclig bevonden >Yordt, onder>vorpen zijn aan eene 
boete van £100 tot £500 sterling, of eeno gevangenisstra,f van 1 tot ,5 jaren ; indien 
de dagvaarding niet op hem persoonlijk lmn gediencl worden, zal hij minstens 30 
dagen v66r de zitting van zoodanig Ho£ gedngv·aard worden bij odicte in de Go~t
IJcmements Oonrant, en indien hij niet verschi;jnt, :;r,al do uit te spreken boete ver
haald kunnen worden op zijne roerende of onroerende goederen. lndien de veld
kornet hot gevmagde verlof weigert kttn de aanzoekor zieh horocpen op den Land
drost van hot district cii inuien ook doze Yermeent het?.clvo niet te mogen toe
staan, zal hij het regt hebbon zich tot vcrkrijging daar1an te wenden tot ZHEd. 
den Staatspresident. 

0 
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29.-In geval bet noodig mogt bevonden worden, dat de burgerij voor alge. 
meene veilighcid zich in lagers vereenigen, zal de plaats of plaatsen daarvoor ge
kozcn worden door de meerdcrheid der burgers v~111 de wijk. Personen, die ver 
binnenslands hunne woningen hebben, kunnen niet verpligt worden die te ver
laten, doch zij zullen hot rcgt niet hebben zich naar een la.ger buiten hun district 
te begeven. 

30.-De personen, welke vee of eenig ~wder gcdeelte van den buit eigenen, 
zullen zicb met twee gegoede borgen als mede-principale schuldenaren verbinden 
in eene som dubbel bet bedrag der waarde van hetgeen door hen ·wordt geeigend, 
waarna hot geeigende kan worden afgegeven, warn·van aanteekening door den 
kommandant zal worden gemaakt. 

Na afloop van den oorlog zal er door ZHEd. den Staatspresident eene com.
missie worden benoemd, waarvoor zij hunne bewijzen van eigendom zullen moeten 
brengen, en indien zij nalatig blijven voor zoodanige commissie te verschijnen of 
hun eigendom op zoodanigen geeigenden buit nict ten genoegen der commissie 
l.1.umen bcwijzen, zullen zij vervallen in eene boete gelijkstan.nde met de dubbele 
waarde van het geeigende gocd. Bij de behandeling van dergelijke zaken zal 
ZHEcl. de Staatspresident een' geschikten persoon kunncn benoemen om het Gou
vernemcnt te vertegen woordigcn. 

31.-Indien er bij eenige gelegenheid buit op den vijand gemaakt wordt, zal 
daarvan in de eerste plaats hot good dfLt volgens Art. ·30 wordt geeigend en vei·
volgens zoo veel afgenomen worden als noodig is om eene redelijke vergocdiiig te 
verleenen voor paarden en trekossen, welke ten behoove van een commando gcbe
zigd, en gedood of vermist zijn, en voor wagens, welke onder dezelfde omstandig
heden zijn verloren. Van het overige van den bnit zal de helft behooren aan het 
Gouvcrnement tot tegemoctkoming in de oorlogs- of commandokosten,* tcrwijl de 
andere helft zal verdeeld worden onder al degenen, die werkelijk deel uitmakcn 
van het kommando, hetwelk de buit vervoerd hecft. 

Onder de benaming van buit worden niet begrepen, kanonnen, vuur·wapencn 
en krijgsbehoeften, welke het eigendom worden van hot Gouvernemcnt. 

De wednweri en weezcn van dcgenen die bij de cene of andere expeditie 
snenvelen, zuUen aanspraak hebben op dat aandeel in den bij die expeditie ge
maakten buit, waartoe de gesneuvelde zou gcregtigcl zijn geweest, indien hij niet 
gesncuvcld ware. 

De hevelvoerende officier van ee.a.e lcgerafdecling zal het regt hebben, om in 
bijzondere gevallen, waarin het nemen van buit met buitengewoon gevaar gepaard 
zal gaan of gepaard geweest is te bepalenl dat meer dan de helft van den buitt of 
zelfs de geheele buit zal toegekend worden aan degenen, die aan het nemen van 
denzelven een werkzaam aandeel hebben genomen of zullen nomen, of dat een bnit 
gemaakt paard of geweer het bijzondere eigendom zal zijn van een bepaaldon 
persoon, die hetzelve met buitengewone dapperheid of levensgeyaar heeft vcr
meesterd. 

32.-Brieven van of naar cenig kommando zullen voor dezen Staat postvrij 
zijn. 

33.-Bij ieJer kommando is een krijgsraad, bost.aande uit den kommanderen
den offi.cier en de kommandanten der districtcn die bij het kommando aanwezig 
zijn. Inclien deze te zamcn minder dan zeven in getal zijn, zullen de tekOii
komende led.en door al de aanwezige officieren uit hun midden gekozen worden bij 
meerderheid van stommen. Indien er bij het kommando niet meer dan zevcn 
offic1eren zijn, zullen deze den krijgsraad vormen, en indien er minder dan zevcu 
officieren zijn: zullen de tekortkomenden door de verzamelde burgers bij meerder
heicl van stcmmen worden bcnoemd. 

* Zie Art. 8, Ord. No. 14, 1877. t Zie Arl2. 6 en 7, Ord. No. 21, 1877. 
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Do Staatspresidcnt kan de plaats of don omtrok vaststellen binne1l. welke elke 
krijgsraad jurisdictic zal hL'bben. 

3·t.-De burgers of andere per.sonon onder bevel van oenigen krijgsofficiet· of 
krijgsofficioren uitgetrokken, zullen aan de wettige orders van hunne officieren 
atrikte gehoorzaamheid betoonen en officioren, zoowel als burgers of andere onder
geschikte personen, zich aan eenige komm5tndo overtreding schuldig makonde, 
zullen, met inachtncming van de Regulation door den Uitvoerenden Raad over
eenkomstig Oedonnantie No. 3, 1856, vast te stollen, door den krijgsraad mogen 
worden gestraft naar den aarcl of graad van zoodanige overtreding met eene 
bocte niet te bovcngaande £10 sterling of arrest niet te bovengaande eenc 
maand. 

De bcvelvoerende offici or van iedero afdeeling lwoft de magt zondor ad vies 
van den krijgsraad zijnc bevelen te geven, doch wanneer hij het noodig of raad
zaam oordeelt, l10eft hij het rcgt ad vies van den krijgsraad te hooren. 

35.-Bij gelegcnheid van hot uitzenden van con kommando of gewapende 
expeditie, zullen, aanstonds nadat. de bnrgermagt zal zijn verzameld, plaatsver
vangers worden gekozen voor de aanwezige kommandantcn en veldkornetten voor 
het geval dat deze sneuvelen. Doze keuzen zullcn, vooi· zoo verre den p1aat.sve:t·
vanger van eon kommandant aangaat, geschieden door de t"Lanwezige burgers van 
zijn district en, voor zoo verre den plaatsvervangers van de voldkornetten aangaat, 
door de aanwezige burgers uit hum1e wijkcn. Zoodanige plaatsvorvangers wordeu 
gekozen voor den geheclen duur van hot kommando. 

36.-Indien eon persoon, op kommando, eon paarcl van eon ander gekom
mancleerd, in gebrnik zal hebben, zal hij vera.ntwoordelijk zijn voor het verlies, 
de verwaarlozing of vernieliug van hetzelve, ingeval hot bewezen wordt dat zulks 
door moedwil of achteloosheicl is veroorzaakt. 

37.-Personen, welke buiten 's lands woonachtig, eigenaren zijn van onge
occupeerden grond, binnen den Staat golegen, zullen. verpligt zijn, in geval van 
oorlog, een bekwaam en weltoegerust porsoon, die niet persoonlijk aau kommando
dienst onderhevig is, ten dienste van hot Gou vcrnement to stollen o£ eene som van 
£40 in 's lands kas te betalen, ten einde te strekken tot dekking van de oorlogs
kosten. Nadat een cigenaar van grand, die onderhevig is aan de betaling van 
bovengemelcle belasting yan ,£40, die voldaan heeft, kan de grand vrijelijk aan 
een ander getransporteerd worden zonder dat doze gecluronde den oOI·log, 
voor welken do £40 betaald zijn, op nieuw aan de betaling daarvan ondor
worpen is.* 

38.-De veldkornctten der wijken en de provisie veldkornetten der dorpen 
zullen verpligt zijn de burgers in het veld te vergezellen, tenzij zij door hunnen 
Landdrost om wettige redenen daarvan tijdelijk verschooml worden . . 

39.-De bepalingen in deze Ordonnantie vervat, van toepassing zijnde op cle 
kommandanten en veldkornetten, zulle:ri in hunne afwezigheid ook van toepassing 
zijn op hnnne plaatsvervangers. 

40.-Alle wetten eu bepalingen in strijd zijnde met de bepalingen vervat in 
deze wet, worden herroepen en vernictigd. 

41.-Deze Oedonnantie zal in de eerstvolgende Gow;emernents Gmt-rant gepuh
liccerd worden en kracht van wet hebben van a£ den lsten Maart., 1866. 

H. 0. DREYER, Voorzitter. 

* Zie Art. 18, Ord. No. 12, 1877. 
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ORDONNANTIE, No.2, 1866. 
DE OCCUPATIEWET. 

De V olksraad overwegende, dat het raadzaam is zonder verzuim voorloopige en 
tijdelijke voorzieningen te maken met betrekking tot het op de Basutos 
veroverde O'rondgebit>d, hetwelk aan den Ora-::1jevrijstaat is gehecht bij pro
clamatie v~n den Kommandantgeneraal J. J. J. Fick, welke proclamatie 
door ZHEd. den Staatspresident, met advies en consent van den 
Uitvoerenden Raad, op 23 October, 1865, en door den Volksraad op 7 
Februarij, 1866, is bekrachtigd, heeft besloten, gelijk hij besluit bij 
doze:-

1.-Er worden langs de geheele nieuwe grensscheiding tusschen den Oranje
vrijstaat ~n Basutoland, behoudens het bepaalde bij Artikelen 8 en 9, voorloopig 
drie rijen plaatsen geinspecteerd. 

2.-De in Artikel 1 bedoelde plaatsen worden geinspecteerd op eene gemid
delde grootte van 1,500 morgen. 

3.-Aan die plaatsen, voor zoo ver zij grenzen aan de Oranjerivier, de Kor
netspruit, de Caledonrivier of de Putisani, wordt langs doze ri vieren gecne 
meerdere breedte gegeven dan voor hare bestaanbaarheid noodig is. 

4.-Tot de inspectie dier plaatsen worden door den Staatspresident twee 
commissies benoemd, waarvan de eene hare werkzaamheden aanvangt aan Bam
boesplaats en de andere aan het andere einde der nieuwe grensscheid!ng. 

5.-Elke commissie bestaat uit drie leden, onder welke cen Gouvernements 
IJandmeter is, die tevens voorzitter is der commissie, bij welke hij wordt benoemd. 

6.-De Voorzitter van elke commissie geniet eene belooning van £2 en 
ieder lid cone belooning van £1 per dag gedurende den tijd dat zij langs 
de grenslijn werkzaam zijn. Deze sommen worden uitbetaald door den 
The sa urier- Generaal. 

7.-De StaatRpresident verlecnt aan elke commissie zoodanigo bescherming, 
als noodig geoordeeld wordt om haar in sta:1t te stelleh hare werkzaamheden 
ongestoord te verrigten. 

8.-Tusschen Bamboesplaats, de Oranjerivier en de Kornetsprnit, alsmede
aan of nabij de bron der Pntisani, wordt door de in Artikel 4 vermelde cornmissies 
een stuk grond geinspecteerd tot woonplaatsen voor kleurlingen, die bondge
nooten van den Oranjevrijstaat zijn of zich onder het gezag yan den Omnjevrij
staat verlangen te stellen. 

9.-De in Artikel 4 vermelde commissies zonderen in den omtrek of nabij de 
zendingstatie van Bushuli, of zoo als nader bepaald zal kunnen worden door den 
Uitvoerenden Raad, op of nabij Morya, op of nabij Jacob Mouershoek en nabij 
de plaats, "\vaar de Putisa1ii in de Caledonrivier valt, stukken grond 'af tot eene 
gerniddelde groottc van G,OOO morgen elk, ten einde daar dorpen aan te leggen, 
zoodra de V olksraad zulks we1ischelijk of noodig oordeelt. 

10.-Voor zoo ver de omstandigheden zulks veroorloven, rigt elke commissie
op de door haar geinspecteerde plaatsen en gronden bakens of andere zigtbare 
t.eekens op tot aanwijzing der scheidiilgslijncn. 

11.-De voorzitter van elkc comrnissie maakt van aile door haar geinspec
teerde plaatsen en gronden twee afzonderlijke schetsen en inspectie-rapporten, 
waarvan den vorm door den Staatspresident wordt voorgeschreven, alsmede een 
aJgemeen plan. Hij geniet daarvoor geene belooning boven die, welke in Artikel 
6 is vastgesteld. 

* Zie Arts. 3 en 4, Ord. No. 21, 1877. 
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12.-De voorzitter van elke commissie zendt de door hem gemaakte schetsen 
en inspectie-rapporten zoo spoedig mogelijk in aan den Gouvernements Secretaris, 
die daarbij op de gewone wijze grondbrieven doet vervaardigen. 

13.-De in Artikel 1 bedoelde plaatsen worden om niet uitgegeven onder do 
hicrna to vermelden voorwaarden. 

14.-De Staatspresident doet in de Gouvernements Courant, alsmede in zoodanige 
andere dagbl::tden, als hij nuttig acht, eene kennisgeving opnemen, waarbij hij al 
degenen, die eene plaats verlangen te ontvangen, oproept, om zich daartoe binnen 
eenen door hem te bepalen tijd in geschrifte bij den Gouvernemonts Secretaris 
.aa.n te melden. 

Daarenboven worden van die kennisgeving afzonderlijke afdrukken verspreid. 

15.-De toekenning- der plaatsen geschiedt in de volgende orde :-

1. Aan blanke personen, die gedurende den tegenwoordigen oorlog 
werkelijke burger- of kommandodienst doen; 

2. Arm blanke ingezetenen van den Staat, niet vallende in de termen 
van No.1; 

3. .Aan aile blanke ingezetenen van den Staat, niet vallendc in de termen 
van Nos. 1 en 2. 

16.-Zij, die aanspraak maken op plaatsen onder No. 1 van Art 15, zenden 
met het schriftelijk aanzoek vermeld in Artikel 14 aan den Gouve1·nements 
Secretaris eene schriftelijke verklaring ten bewijze, dat zij burger- of kommaudo
dienst gedaan hebben, geteekend door den krijgsofficier, onder wien zij hebben 
gediend. 

17.-Zij, die aanspraak maken op plaatsen onder No.2 van Artikel15, voegen 
bij het schriftelijk aanzoek, vermeld in A.rtikel 14, eene schriftelijke verklaring 
van hunnen veldkornet ten bewijze, dat zij ingezetenen van den Staat zijn. 

18.-Zoodra mogelijk worden door den Uitvoerenden Raad de plaatseu toege
kend aan dengenen, die daarom aanzoek gedaan hebben voor zoo ver zij er toe 
geregtigd blijken te zijn, met inachtneming van de orde, in Artikel15 vast
gesteld. 

19.-Deze toekenning geschiedt echter niet, dan nadat door den Staatspresi
dent bij kennisgeving op dezelfde wijze, als in Artikel14 is bepaald, de aan
zoekers zijn opgeroepen om op zekere door hem vast te stellen dagen, hetzij in 
persoon, hetzij door eenen schriftelijk gemagtigde, hetzij in geschrifte aan den 
Uitvoerenden Raad, hunne belangen voor te dragen zoo wel met betrekking tot de 
plaats, welke zij hoven andere verkiezen, en de personen, naast wie zij begeeren 
io wonen, als in eenig a,nder opzigt. 

20.-Ieder, die eene plaats ontvangt, is verpligt zich in geschrifte te ver
binden tot de stipte nakoming der voorwaarden, waarop dezelve worden uitgege
ven, en waarvan een afdruk aan elken grondbrief gehecht wordt. 

21.-Elkc plaats moet door dengene, aan wien dezelve toegekend wordt, in 
persoon worden bewoond. 

22.-De be\voning vangt aan op eenen door den Staatspresident te bepalen 
dag, welke tijdig en zoo algemeen mogelijk wordt bekend gemaakt. 

23.-Hij, die verhinderd wordt om op den door den Staatspresident bepaalden 
dag met de bewoning eenen aan vang te maken, moet van dezen verlof verkrijgen 
om zulks later tc doen. 

24.-Ieder, aan wien eene plaats wordt toegekend, moet daarop te allen tijde 
voorzien zijn va,n een rijpaard, zadel, toom, geweer, 200 kogels, 5 pond kruid en 
.500 dopjes of 12 vunrsteenen. 
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25.-Ieder eigenaar van eene plaats moet ten allen tijd~, voorzien van de 
toerusting, in Artikel 24 vermeld, gereed zijn om zoodanigen burger- en komman
dodienst to doen, als zijn veldkornet van hem vordert, of daartoe eenen aldus toe
gerusten, bekwamen en door den veldkornet goedgekeurdeu blanken persoon als 
zijnen plaatsvervanger stollen. 

26.-0p dezelfde \vijze is ieder eigcnaar gehouden medc te werken aan de 
oprigting der in Art. 42 Yermelde forten. 

27.-Iedor cigenaar moot, binnen zes maanden ria den aanvang van de 
bewoning zijner plaats, daarop een huis bouwcn en voltooijen van minstens 20 
voet lang en 10 voet breed. 

28.-Iedor eigenaar bctaald jaarlijks cone rocognitic van 2s. voor elke 100 
morgen of eenig gedeelte dnarvan. 

29.-Icder eigenaar is verpligt eenen grondbrief van zijne plaats te ontvangcn 
en bij de ontvangst daarvan te betalen £4. 

30.-Gecn eigenaar mag zijne plaats aan een' andcr transpoL'teren, zondor bij 
het passoren van hot transport eon schriftelijk bewijs over te leggen Yan den 
kommandant, onder \den hij behoort, dat cr tegen zoodanig transport geeno 
bezwaren bcstaan. 

Indien de kommandant weigert oen dergelijk bcwijs to geven, kan de eige
naar der plaats zich op den Staatspresident beroepen. 

31.-Ieder nieuw eigenaar eenor plaats is onderworpen aa,n de stipte nakoming 
der voorwaarden, waaronder de plaatsen oorspronkelijk worden uitgcgeven. 

32.-Indien de eigenaar eencr plaats niet stiptelijk en voortdurend voldoet aan 
de voorwaarden, vervat in Artikelen 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 en 31, 
kan hij, bij besluit van den Uitvoerenclen Raad, van zijn regt van cigendom op 
deze1ve en van alle aanspraak op vergoeding 1vegens de daarop aangcbragte ver
beteringen worden vervallen verklaard. 

33.-Zoodanigc vorvallon-verklaring geschiedt niet, dan nadat de eigenaar 
door den Gouvernemcnts Secretaris schriftelijk is opgeroepen om op eenen door 
den Staatspresident te bepalen dag, in persoon of door eencn schriftelijk gomag
tigde voor den Uitvoerenden Raad te verschijnen, ten eindc in zijne belangen to 
worden gchoord. * 

Het staat hem vrij, indien hij zulks verkiest, zijne belangen in geschrifte aan 
den Uitvoerenden Haad voor te legg-en. 

34.-Indien de eigcnaar eener plaats van zijn regt van cigend.om daarop ver
vallen is verklaard, \vordt dezelvc op niouw uitgegeven met in achtneming der 
voorschriften, in Artikel14 oerste afdeeling, 15, 1{), 17, 18 en 19. 

35.-De Uitvoerende Haad heeft, in zoodanig geva1, magt te bepalen, dat do 
nieuwe eigenaar cene zelwre som zal betalen voor de op de plaats aang(lbragte 
verbeteringen, en dat die som geheel of gedeeltelijk in de openbare schatkist 
gcAtort of aan den vorigen eigenaar toegekend zal worden. 

36.-De cigcnarcn vau gemiddeld clke 30 aan elkander grenzende plaatsen, 
door den Staatspresident aan te ·wijzen, kiezen op eenen door hem tc bepalen dag 
uit hun midden eenen veldk01·net. 

37.-0p gelijke wijze kiezen de eigenaren der plaatsen, in 3 aan elkander 
gt·onzende veldkornetschappen gelegen, eenen kommandant. 

38.-De gezamenlijke kommandanten en veldkornetten kiezen nit de eigenaren 
dcr in Artikel 1 vermeldc plaatsen eeneu kommandant-generaal, die zijne instruc· 
ties van den Staatspresident ontvangt. 

~ Zie Art. 15, Oru. No. 14, 1877. 
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a9.-Iedcr officier is stiptc gehoorzaamhcid verschuldigd a.an degenen, die 
bovcn hem geplaatst zijn. 

40.--Dc kommandant-generaal en onder hem de kommandanten en veld
kornetten zijn belast met de zorg ,-oor de bescherming en veiligheid der grenslijn 
en cler grensbcwoners en gcYen do daartoo noodige bevelen. 

41.-De velclkornetten zijn gehouden elko maand eenmaal de eigenaren der 
plaatsen in lmnne veldkornetschappen t.e inspecteren en zich te overtuigen, dat zij 
voorzien zijn van de uitrusting in Artikel 24 yermeld. . 

42.-In elk vcldkornctschap wordt door den kommandant, in o.-erleg met den 
vcldkornet, eene plek aangewezen, waar eon fort wordt gebomnl, ten eindo in 
tijden van gevaar te diencn tot beveiliging van le\·cn en eigendom der grens
bcwoners. 

43.-Do Uitvoerende Raad bcpaa1t, welke kleurlingon t.ocgelaten worden 
hnnne woonplaats te vestigen in de gronden, vcrmeld in Art. 8. 

44.-De Uitvocrende Raacl bepaalt, onder welke hoofden de in Artikel 43 
vcrmelde kleurlingen geplaat::>t worden. 

45.--0ver al de klcurlingen, in elk der in Artikcl 8 vcrmelde stukken grond, 
wordt door den Staatspresident een blanke persoon tot kommandant benoemd. 

4G.-JJe kommandanten over de kleurlingen genieten een jaarlijksch in
komen, waarvan bet bedrag door den Uitvoerer:den R.aacl vastgestcld en uit cone 
op de kleurlingen te leggen jaarlijksche belasti11g gevonden wor(lt. 

47.-Dc hocgrootheid clier belasting wordt doo1· deu Uitv-oeronden Raad 
bepaald. 

43.--Do kleurlingen zijn aan do be>·elcn van den over hen gestelclen !com
mandant stipto gehoorzaamhcid vorschuldigcl. 

·1.9.-De kleurlingen moeten ten allen tijde gerced zijn om bij oproepiug van 
lmnne hoofden of van hunncn kommandant de grenzen tegen invallen of andere 
yijandelijke hanclelingon te vcrdedigen. 

50.-De Uitvoerende Raacl hoeft de magt kleurlingen, die niet yoldoen aan de 
bij deze \vet op hen gelegde verpligtingeu, uit de in Artikel 8 vermelde stukken 
grond te doen verwijderen of to doen verdrijven . 

• 51.---De Uitvoerendc Ha,ad bcpaalt, onder de jurisdictie der Gerogtshoven 
nm wolke districten de bewoners der. in Artikelen 1 en 8 vermelde plaatscn en 
grondcn voorloopig beschouwd worden to behooren. 

52.-De bepalingen der algemeene '\\·etten betre:ffendo de administratie zijn op 
de bevYoners der in Artikelen 1 en 8 vermelde plaatsen en gl'ondcn niet toepassc- ( 
lijk, dan voor zoover de Uitvoerende Haad bet noodig oordeelt dezelvc op hen 
toepasselijk te verklaren. 

53.-De Uitvoerende Haad is belast met l1ot vaststellen der instructies en het 
makon der l1cgulaties, ·welke noodig zijn tot de behoorlijke uitvoering van deze 
·wet. 

54.-Deze wet wordt in de Gouvernements Courant afgekoncligcl en treeclt ach 
dagen na die afkondiging in werking. 

H. 0. DRl~YER, 
V oorzitter yan den V olksraad. 

H. SIJBOUTS, Secretaris. 
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ORDONNAN'l'IE No. 3, 1866. 
Ordonnantie bepalendc volgens welko wetten en op welke wijze :Molappo en zijn 

volk als onderdanen van den Oranjevrijstattt voortaan zullen bestuurd wor. 
den. 
1.-Kapitein Molappo met zijn yolk met inbegrip dcr onderhoorige Kapi. 

teins, als genoemd bij Art. 4 van het Vroclcstractaat, gesloten op 26 1\-faart, 1866, 
zijn onderdanen van den Oranjcvrijstaat. 

2.-De ambtonaa1·, welke onder het volk van Molappo in da.t gedeelte dcr 
Veroverde Gronden, in Art. 7 vermeld, z~l worden geplaatst, zal den titel van 
Kommanda,nt dragon en met de magt van _Landdrost bekleed zijn, uitgczonderd 
waar ten aanzien van die magt bijzonderc voorzieningeu worden gemaakt. 

3.-De crimineele wetten van den Or<:mjovrijstaat zullen op hen van toepas. 
sing zijn, Yoor zoo ver do strafbepalingen daarin zijn opgegeven en overeenkom
stig het gehruik kunnen worden ten uitvocr gcbragt. In misdaden, 'iYelkc volgens 
de wetton \'au ueH SL1a.t met den dood stra£1Jaar zijn, en ton aanzicn van welke de 
toepassing dier stra£ niet in onbruik is geraakt, wordt eon voorloopig onderzoek 
gchouden en aan den Staatsprocureur opgezonden, ·wanneer zijne instruction daar
omtrcnt zullen moeten worden opgevolgd. Do Kapitcin Molappo zal echtor ver
pligt z-ijn, om, wanneer door den Kommandant daartoe bc·mlen, de beschuldigden 
en de getuigen voor de beschuldiging en vcrdediging in eenige zaak, voor het Hof 
te doen versehijnen in plaat.s van door dagvaardingen daartoe verpligt to worden. 

4.-K westien van civielen aard kunnen in de eerste instantie voor Molappo 
en zijn Raad worden gebragt, die dan daaromtrent beslissen zullon; partijen, die 
met hunne uitspra.:"Lk ontevreden zijn, zullcn hot regt hebben zich daarover bij den 
Kommanda,nt te beklagen, die aisdan de zaak op nieuw zal hooren, en dan als eon 
Hof van billijkheid daarover zal beslisson, met dien \erstande nogthans, d~tt :Mo
lappo en Raad in geen geval lijfstraffelijke uitsprakon van toepassiug zullen 
mogen makcn. 

5.-Kapitein Molappo zal ter eeniger tijtl verpligt zijn, wanneer daartoe aan· 
gevraagd door het Gouvernoment, zoo vole manschappen te leveren als mogten 
worden vereischt, ten einde kommandoJienston o£ anderszins te doen. 

6.-Geen ondergeschikte van Kapitein Molappo zal het geoorloofd zijn, de 
gronden, aan hem ter waning toegekend, te mogen verlaten, zonder voorzien te 
zijn van eon gedl'ukten pas en door don ambtcnaar, aldaar geplaatst zijnde, te zijn 
onderteokend; zullenrle VOOl' elken pas oen sixpence moctcn worden betaald, en de 
overkeder dozer bopaling mogen worden gestraft met niet meer dan 25 slagen of 
gevangenisstra£ met harden arbeid, niet to bovcngaande drie maanden. 

7.-Kapitein :Molappo noch een zijner onderhoorige Kapiteins, noch anderen 
van zijn volk, zal het geoorloofd zijn eenigen Raad of vergadering van andere 
naburige stammen te mogen bijwonen, of toelaten dat, bij eenigc Raadsvcrgade. 
ring van hen, vreemde Kapiteins o£ andcren da.:'1rbij zullen mogen togonwoordig 
zijn, zonder schriftelijk verlof van den Kommandant of ZHEd. den Staatspresi
dent, op verbeurte ecner boete van niet mincler clan 5 en niet meer dan 10 beesten. 

8.-Ten eindc Gouvernements onkoston to bestrijken, wordt bepaald en vast· 
gcsteld, dat op iedere hut, die bewoond wordt, door den eigenaar daarvan zal 
worden betaald 10 shillings per jaar, welke betaling zal moeten geschieden binnen 
eene maancl van af prima Januarij 1867. Kapitein Molappo en de andere onder
hoorige Kapiteinen zullen van deze oplaag uitgesloten zijn, doch zij zullen alle 
mogelijke hulp en bijstand verleenen voor de ilivordering van de hutbelasting, 
verschuldigd door hunne onderhoorigen, en indien zij in die hulp en bijstand 
nalatig blijven, of de orders, hun door den Kommandant te dien aanzien gegev6n~ 
niet opvolgen, zullen zij verantwoordelijk kunnen gemaakt --worden voor devol
doening van het niet betaalde gedeelte van zoodanigc belasting. 
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9.-De Kommandant zal verpligt zijn cen register te houden van aile mans
personen, wonende in die gronden, alsmede van het getal der bewoonde hutten, 
en onder welke Kapiteins dezelve geplaat.st zijn. 

10.-Geen blanke personen zullen zonder verlo£ van den President en Uit
voercndeu ~aad zich binnen de gronden, aan Molappo ter woning afgestaan, 
mog en vest1gen, zullende na verkregen verlof, dezulken, welke aldaar handel 
mogten willen drijven, eene behoorlijke licentie moeten betalen, gelijkstaande met 
de bestaande wetten van het Land. Echter zullen geeiie dranklicentien kunncn 
worden uitgegeven. 

11.-Molappo noch eenige der onderhoorige Kapiteins of onderdanen, zal hot 
veroorloofd zijn, om eenigen kleurling of blanken persoon, van buiten inkomendc, 
aan te nemen, of meer dan 24 uren te herbergen zonder verlof van den Komman
dant, en zij zullen gehouden zijn kennis te geven aan den Kommandant van de 
aa:rikomst van eenigen vreemdeling, binnen den bepaalden tijd van 24 nren, onder 
verbeurte bij nalatigheid van niet minder dan 2 en niet meer dan 10 beesten. 

12.-De Kommandant zal een dagboek houden van gelden door hem ontvan
gen en uitbetaald. 

13.-De Kommandant zal een Notulenbook houden van zaken, die voor hem 
zullen worden gebragt, met aanteekening zijnor uitspraken. 

14.-De Kommandant zal verpligt zijn maaudelijks aan ZHEd. den Staats
president een schriftelijk rapport in te zendcn Yan den toestand van zaken birmen 
zijne jurisdictie. 

15.-Molappo zal verpligt zijn, om aile gevraagde assistentie aan den Kern
mandant to verieenen tot hot bowaren van rust en vrede binnen het grondgebied. 

16.-De Kommandant zal het regt hebben, om kleurlingkinderen, binnen de 
gronden behoorende, in te boeken tot hunne mondige jaren aan burgers van den 
staat wanneer daartoo door de ouders of naaste familio betrekkingon bij hem aan
zoek wordt gedaan. Voor zulke inboeking zal door de partijen, ten wiens voordeel 
dit geschiedt, 10 shillings per hoofd voor Leges moeten worden betaald. 

Van welke inboeking een behoorlijk register zal moeten worden gehouden en 
in elk go val eone copij aan den Landdrost van het district al waar de dienstheer 
woonachtig is zal moeten worden opgezonden. 

17.-Aan de Ncderdnitsche Gereformeerde kork albier gevestigd zal het go
oorloofd zijn eenon zondeling, tot dat kerkgenootschap behoorende, onder bet volk 
van :Molappo te plaatsen, zullen hetzelve echtcr verpligt zijn om alles, wat tot het 
onderhoud van zulken leeraar behoort, te bekostigen, en wanneer bij het Gouver
nement beboorlijk aanzoek tot dat einde zal worden gemaakt, zal het Gouverne~ 
ment zich gehouden achten een goed stnk gronds tot hot oprigten van gebouwen 
en tuin zoowel als zaaigrond daartoe af te zonderon ton gebruike van het reeds 
genoemde einde. 

18.-De President mot advies van den Uitvoerenden Raad zal hot regt hob
ben van tijd tot tijd zulke regulation te lll.t.'tken voor den kommandant als naal' 
omstandigheden mogton noodig bevonden worden. 

19.-Deze Ordonnantio zal kracht van wet hobben acht dagen na de publi
catie in de Gouvernernents Co,urant. 

Aldus vastgesteld in do zitting van den REd. Volksraad op 23 Mei, 1866. 

Do V oorzitter van den V olksra.ad, 
G. J. DU TOIT. 

De Secretaris, 
H. SIJBOUTS. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



20~ VOOGDSCHAP VAN MINDERJARIGE KINDJmll:N. 

ORDONNAN'J.1IE No. 4, 1866. 
Ordonnantie over de V oogdijschap van :Minderjarige Kinderen. 

Nademaa,l bij Ordonnantie No.2, 1865, bepalende de behandeling en administratie 
van overledene personen en hunne boedels, er geene bepalingen zijn vast
gesteld betre:ffende de voogdijschap van minderjarige kinderen, zoo wordt 
hierbij vastgesteld als volgt :-

1.-De "'\Vecsheer wordt belast met de opper\-·oogdi;isclmp van a.lle mindel'
jarige kinderen, wier ouders beide ovcrleden zijn en waar geene doopgetnigen 
meer in leven of aanwezend zijn, en is verpligt, voor zooverre zulks d.oenlijk is en 
ter zijner kennisse komt, zorg to dragon voor en toezigt te honden over do 
opvoeding en behandeling van zoodanige onmohdige kinderen. 

2.-W anneer iemand komt te overlijden en (1aardoor geen der ouders meer in 
Ieven is en ook geene doopgetuigen meer in leven of aanwezend zijn en zulk een 
persoon cen testament hecft nagelaten waarin bepaalclelijk is opgegeven, hoedanig 
tc handelen betreffende de voogdijschap van minderjarigcn, dan zal de "\Veesheer 
alleen toezien, dat die bepalingen ecrlijk en behoorlijk volgem; den zin en de 
meening van zoodanig t.m;tament opgevolgd ·worden, voor zooverre zij nict in 
~~ttrijd zijn met de bepalingen der wet. 

Ingoval van niet uitvoering der bepalingen zal de Weesheer het regt hebben 
de minclerjarigen van den persoon, onder wiens opzigt zij zijn, weg to uemcn en 
bij eon andcr te plaatsen onder zoodanige termon en condition als het testament 
bep::talt. 

8.-W anneer in hot testament geene speciale bepalingeu zijn gemaakt over do 
opvoecling van de minderjarigc erfgenamen, dan zal de voogd zich daarorntrent 
moeten gedra.gen naar die instruction omtrcnt opvoeding en onclerwijs overeen
komstig den gowonen regel, dion hij van den vV eesheer zal ontvangen. Ingeval 
van niet nakoming dier instruction door den voogd, waarvan de veldkornet o:f 
Vrcderegter van de wijk of bet dorp verpligt zal zijn aan den Landdrost van het 
district kennis to geven, zal de vVeesheer het regt hebben, die minderjarigen van 
den persoon onder wiens opzigt zij zijn weg te nomen en bij e'en under te plaatsen 
onder zulke termon en condition als de Weeshecr to zamen met de commissie 
bcdoeld in Artikel 48, Ordonnantie No. 2, 18G5, zal gooclvinden te bepalen. 

4.-W anneor iemand komt t.e overlijden, zonder r_rest.ament na to laten en 
dus geen voogd is benoemd, zal de \V eesheer, dadelijk na ontvangst van storfkonnis 
en inventaris als bepaa1d in Artikel 46 van Ordonnantie No. 2, 1865, handelen 
overeenkomstig Artikel 48 yan dezelfde Orclonnantie en de ald us benoemde voogd 
zal zich moeten gedragen naar de instructien, die hij van den W cesheer mogt 
ontvangen. lngeval van niet nakoming van die instruction door den voogd zal de 
\Y eesheer handel en als in Artikel 3 bepaalcl. 

5.-In aile gevallen, waarin van het numnelijk geslacht wordt gosproken in 
deze Ordonnantie, wordt ook l1et vrouwelijk goslacht daaronder begrepen. 

6.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben drie maanden na de publi
catie in de Gouvernements Courant. 

Aldus vastgesteld in de zitting van den HEd. Volksraad van 29 Mei, 1866. 

De V oorzitter van den V olksraad, 

.T. G. Du TOri\ 

H. SIJBOUTS, Secrotaris. 
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ORDON~A.NTIE No. 5, 1866. 
Ordonnantie omtrent de Paswet voor de Onderdanen van het Oppcrhoofd 

Moshesh. 

De Volksraad overwegende, dat volgens Artikel 8 van bet Vredes-verdrag, op 3 
April, 1866, gesloten tusschen ZHEd. den Staatspresident en het Oppei·hoofd 
Moshesh, en bekraehtigd bij Raadsbesluit van 9 Mei, 186G, de onderdanen 
van voornoemd Opperhoofd zich niet in of door bet grondgebied van den 
Oranjevrijstaat mogcn begeven dan onder zoodanige voorwaarden en bepa
lingen als dooe den V olksraad zullen worden vastgesteld ; heeft besloten~ 
gelijk hij besluit bij deze :-

1.-De onderdancu van bet Opperboofd Moshesh mogen niet binnen hot 
grondgebied ran den Oranjevrijstaat komen dan met het doel om to handelen, 
dienst to zoeken, of brievcn aan deu Staatspresidenl; of andere ambtenaren overt(} 
brcngen. 

2.-Zij mogen niet voorzien zijn van wapeilen, en slechts ingeval zij de ovor
brcngers zijn van brieven, als in Artikel 1 verrneld, paarden bij zich hebben. 

Deze laatste bepaling is niet van toepassing op hen, die als kapitcins worden 
erkend. 

3.-Er mogen zich nieli meer dan vier manspersonen, onderd..-men zijnde van 
hot Opperhoofd ..Moshesh, bij elkander bevinden of te zamen trekken. 

4.-Ieder manspcrsoon, een onderdaan zijnde van bet Opperhoofd Moshesh 
en binnen bet grondgebicd van den Oranjevrijstaat komende, moet voorzien zijn 
van eenen pas, geteekcnd, beboudens de in Artikel 5 yervatte uit,zonderiDg, door 
den kapitein, onder ·wien, of door den zendeling, tot wiens statie de pashouder 
bchoort, en vermeldende dicns naarn en woonplaats, het doel zijner rois, den tijd, 
daartoe vereischt, de plaats waarheen hij zich begeeft, bet getal vrou wen en 
kinderen, die hem vergezellen, en bet vee, de voertuigen en de andere gocderen, 
welke hij bij zich heeft. 

5.-Blanke ingezetenen van den Oranjevrijstaa.t, die in Basutoland ondel'
clanen van bet Opperhoofd Moshesh als dienstboden hebben gehuurd, mogen aan deze 
door hen geteekende passen van gelijken inhoud, als in Artikel 4 bepaald, uit
t'Ciken, ten einde zich naar de woonplaatsen van zoodauige ingezet.enen te begeven. 

6.-Alle ingezetenen van den Oranjevrijstaat zijn verpligt onderdanen van 
hot Opperhoofd Moshesh, die zich in strijd met de bepalingen van deze 
Ordonnantie gewapend of met paa.rden binnen bet grondgebiecl van den Staat 
bcgeven, aan to houden en naar den naasten V eldkornet of naar den Landdrost 
van het district, waarin de aanhouding plaats lweft, over to hrengen. Doze 
ambtenaren zijn gebouden hen te ontwapenen, en de Landdrost, aan wien de 
Veldkornet verpligt is hunne wapens en paarden af te lovcren, verklaart dezo aan 
het Gouverncment vorbem·d. 

7.-Iedere ingezefiene van den Oranjevrijstaat heeft het regt van ondcrdanen 
.. -au het Opperhoofd Mosbesh, die zich binnen het grom1gebied van den Staat 
hoviilden, de vertooning van hunne passen te eischen. 

8.-Geene onderdanen van het Opperhoofd lVIoshesh mogen zich met een 
of meer paarden buiten het grondgebied van den Oranjevrijstaat begeven, tenzij 
voorzien van een schriftelijk verlof, geteekend door ecnen Landdrost, V rederegter 
of V eldkornet. 

9.-De onderdanen van het Opperhoofd Moshesh, die zich in strijd met ue 
bepalingen van deze Ordonnantie biunen het grondgebied va11 den Oranjevrijstaat 
begeven, of bevonden worden tegen den inhoud van hunne passen te handelen, 
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kunnen door iederen ingezctene van d?n ~taat aa~gehouden en _aan eenen Veld
kornet of aan den Landdrost van het district, waarm de aanhoudmg plaats heeft, 
worden overgeleverd. De V eldkornet heeft d~ _ma~t, I~a gedaan onderzoek, hen in 
vrijheid te stellen of naar den Landdrost van ZIJn district te vervoeren. 

10.-De Landdrost heeft de magt zoodanige onderdanen van bet Opperhoofd 
Moshesh, als in de twee voorgaande artikelen worden bedoel~, na gedaan onder~ 
zoek te ontslaan of hen te veroordeelen tot eene boete van met meer dan £10 of 
tot eene gevangenisstraf met of zonder harden arbeid yoor niet mecr dan drie 
maanden, of tot verbanning buiten de grenzen van den Staat, of hen bij eenigen 
ingezetene als dieustboden te verbinden onder contract, tegen eene door hen te 
bepalen beloouing, voor eenen tijd van hoogstens 2 jarcn. 

11.-Deze Ordonnantie wordt in de eerstvolgende Gout·ernements Ooumnt 
afgekondigd en treedt in werking op 15 J unij, 1866. 

De V oorzitter yan den V olksraad, 

G. J. DU TOIT. 

H. SIJBOUTS, Secretaris. 

ORDONN ... t\.NTIE No. 6, 1866. 
Ordonnantie, bcpalende voorzieningen omtrent een gedeelte van hot Veroverde 

Grondgebied. 

De V olksraad overwegende, dat bet raadzaam is om voorzieningcn te makcn 
omtrent de beschikking van het grondgebied, hetwelk aan den Oranjevrij
staat is gehecht bij Proclamatie van den Kommaiidant-Generaal, J. J. J-. 
:Fick, welke door den Staatspresident met advies en consent van den Uit
voerenden Raad op 23 October, 1865, * en door den Volksraad op 7 :Februarij, 
1866, is bekrachtigd, met uitzondering van dat gedeelte der gronden, waar
omtrent voorzieningen zijn gemaakt bij Ordonnantie No. 2, 1866, en behou
dens regten en toekenningen door den V olksraad erkend en gemaakt ; hccft 
besloten, gelijk hij besluit bij deze :-

1.-Het bovengemeld grondgebied wordt geinspcctecrd in plaatsen op ecnc 
gemiddelde grootte van 1,500 morgen. 

2.-De Fransche en W esleyaansche Zendelingstatien worden naar aanleiding 
van Raadsbesluiten van 17 1Yiei, 1866, geinspecteerd. 

3.-De gronden, welke door den Volksraad aan personcn zijn toegekend, of 
waarop regten zijn erkend geworden, worden naar aanleiding van de besluiten 
daaromtrent geinspecteerd. 

4.-'J.1ot de itlspectie dier plaatscn worden door den Staatspresident een o:f 
mcer Landcommissien benoemd. 

5.-Elke commissie bestaat uit drie leden, onder welke eon Gouvernements 
Landmeter is, die tevens voorzitter is der commissie, bij welke hij wordt 
benoemd. 

6.-De Voorzitter van elke commissie geniet cene belooning van £2 en ieder, 
lid eene beloon:ing van £1 1s. per dag, gedurcnde den tijd, dat zij in gemeld 
grondgebied werkzaam zijn. Deze sommcn worden uitbetaald door den '11hesaurier
Generaal. 

'i Zie Art. 1, Ord. No. 21, 1877. 
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7.-Iedere commissie is verpligt aan den Staatspresident maandelijks een 
:mpport uit te bt•engen, welke dagen zij werkzaam is geweest en,:iu geval zij geene 
werkzaamheden op ecnen dag hebben verrigt, alsdan de redenen daarvan op te 
geven. 

8.-ZHEd. de Staatsprosident wordt gemagtigd, om ingeval het bewezen is 
dat de commissie gomolestecrcl wordt, haar de noodige bescherming te verleenen. 

9.-Indien de Staatspresident, na gcdaan onderzoek en met ad vies van den 
Uitvoerenden Raad, hot wenschelijk oordeelt om in het geproclameerde grond
gebied een of twee stukken grand ter groottc van 6,000 morgen elk voorloopig te 
doen uithouden, om indien noodig dorpen aan te leggen, hoeft hij de magt die tot 
dat einde te doon inspecteren, met dien verstande, dat het Gouvernement voor elk 
aldus geinspecteerd stuk grand vier plaatsen minder zal ontvangen dan in Artikel 
i~8 is bepaald. 

10.-Voor zoo verre de omstandigheden zulks veroorloven, rigt elke commissie 
op de door haar geinspecteerde plaatseu on gronden bakens of andere zigtbare 
teekens op, tot aanwijzing dor scbeidingslijn. 

11.-De Voorzitter yan elkc comrnissio maakt ·van alle door haar geinspoc
teerde plaatsen en gronden twec afzonderlijko scbetsen en inspectie rapporten, 
waarva.n de vorm door den Staatspresident. wordt voorgeschreven alsmede een 
algemeen plan. Hij geniet daarvoor gecnc bclooning boven die, welke in Artikcl 
G is vast-gesteld. 

12.-De Voorzitter van elke commissie zendt de door hem gemaakte schetsen 
en inspectic rapporten zoo spoedig mogelijk in aan den Gouvernernents Secretaris, 
die daarbij op de gewone wijzc grondbrieven doet vervaardigen. 

13.-De in Artikel 1 bedoelde plaatsen worden openbaar verkocht onder de 
hierna te melden voorwaarden. 

14.-De plaatsen voormeld worden verkocht tegen betaling -van een vierde 
godeelte van den koopschat bij het geven van transport en h.et overige gedeelte 
in drie gelijke paaijementen betaalbaar eon, twee en drie jaren na den koop, 
met rente gerekend tegen zes te1i honderd 's jaars, welko onder eerste verband van 
het verkochte vast eigendom moeten worden verzekerd. 

15.-Het transport der gemelde plaatscn zal door de regering worden Yer
lecnd binncn drie maanden na, de verkooping. 

16.-De koopers worden belast met de hetaling van z£4 voor inspectie pen
ningen van elke platl.ts met de Heerenrcgtcn op den koopschat en alle andere 
kosten welko benoodigd zijn tot het verkrijgon van transport. 

17.-De koopers zullen bij den koop eene somma van twintig ponden sterling 
mocten verzekcren, welke verbeurd zal zijn, ingeval zij niet voldoen aan de voor
waarden, vervat in Artikcls 14 en 16.* 

18.-Ingcval door den kooper niet wordt voldaan aan Artikols 14 en 1G, 
wordt, hoven de verbcurdverklaring vermeld in Art. 17, de koop voor vernictigd 
verklaard bij besluit van den Uitvoerenden Raad en de plaats weder openbaa:r 
verkocht onder dczelfde voorwaarden, waarori.der dczelye oorspronkelijk werd 
vcrkocht. 

19.-Iedor, die transport van cene plaats ontvangt, is vcrpligt zich in ge
sehrifte te verbinden tot de stipte nakoming der voorwaarden, waarop t.lezelvc 
werd verkocht en waarvan con afdruk aan elk transport "\Yordt gohecht. 

20.--Elke pla.ats moot door dengene, op ·wiens naam dezelvc getransportccrd 
is, in persoon of door con blanken plaatsvcrvanger worden bewoond~ 

* Zie Arts. 9 en 10, Ord. No. :4, 1877. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



206 VEROVERDE GRONDGEBJED. 

21.-De bewoning vangt fu'l.n op eenen door den Staatspresident te hepalen 
dag, welke tijdig en zoo algemeen mogelijk wordt bekend gemaakt. 

22.-Hij, die verhinderd wordt om op een door den Staatspresident hepaal. 
den dag met de bewoning eenen aanvang te maken,moet van dozen verlof vcrkrij
gen om zulks later te doen. 

23.-Iedere eigenan.r betaalt jaarlijks cone rocognitie vail 2s. voor elke 1.00 
morgen of eenig gedeelte daarvan. 

24.-Iedere nieuwe eigenaar eener plaats is onderworpcn aan de stipto nako. 
ming der voorwaarden, waaronder de plaatsen oorspronkelijk worden verkocht. 

25.*-Indien de eigenaar eener plaats niet stiptelijk voldoet aan de voorw:uu·. 
den vervat in Arts. 20, 21, 22, en 23 kan hij, bij besluit van den Uitvoercnden 
Ra.1.d, van zijn regt van eigendom op dezelve en van alle aanspraak op vorgoeding 
wegens de daarop aangebragte verbeteringen en gedane bctalingcn worden vcr. 
vallen verklaard. 

26. t-Zoodanige vervallen verklaring gesehiedt nict, dan nadat de eigenaar 
door den Gouvernementssecretaris schriftelijk is opgeroopen om op ecncn door 
don Staatspresident te bepalen dn.g in persoon of door ccnen schriftelijk gemag. 
tigde voor den Uitvoorenden :Raad to verschijnen, ten eindc in zijne bclangcn 
te worden gehoord. 

Het staat hem vrij, indien hij zulks verkiest, zijnc bchwgen in geschrifte aan 
don Uit\Toerenden Raad voor te leggen. 

27.-Indien de eigenaar ecner plaats van zijn regt van eigendom daarop vm·
vallen is vcrklaard, worclt dezelve op nieuw verkocht onder de voorwaarden, 
waarop dezclve oorspronkelijk is verkocht geworden. 

28.-De Uitvoercnde Raad heeft in zoodanig geval magt te bep3.lon, dat tie 
nieuwe eigenaa,r eene zekere som zal betalen voor de op de plaats aangebragte 
verbeteringen en dat die som gehcel of gedeeltelijk in de openbare schatkist ge
fJtort of aan den vorigen eigenaar toegekend zal worden. Ook zal de Uitvocrendft 
ltaad hom de betaalde koopschat geheol o£ gedeeltelijk kunncn ternggeven. 

29.-Dc Staatspresident en Uitvoerende Raad worden gemagtigd voorloopig 
te bcpalen, welke krijgsofficieren gckozen en aangesteld ;r,ullen worden en op 
welko wijw die verkiezing zal plaats vinden, tot clat de V olksraad nadere voor· 
zieningen daaromtrent zalmaken. 

80.-De Uitvocrende Raad bopaalt, onder de jurisdietie dcr gercgtshoven 
van welke clistricten de bewoners der in Art. 1, 2 en 3 vcrmelde plaatsen voo:r-
Joopig besc~wuwd worden to behooren. · 

31..-Do bepalingen der algemeene wetten betreffcndc de administratie ziju 
()p de bewoners der in Artikelen 1, 2 en 3 vermelde plaa,tsen en gronden niet toe
passelijk dan voor zoover de Uitvoerendc Raad hot noodig oordeclt dezelve op hen 
toepasselijk te vcrklaren. 

32.-De Uitvoerende Raad is belast mot het vaststellon der instruction en het 
maken der Rogulaties, ·welkc noodig zijn tot de behoorlijke uitvoering van doze 
wet. 

33.-De St.aatspresident doet in de Oozwetnements Oonn:tnt, alsmcdc inzoodanige 
andere dagbladen als hij nnttig aeht, eone kennisgeving opnemen van de in 
Artikel 13 vermelde verkooping of verkoopingen van plaatsen, minsteus twec 
maanden voor de verkooping. Daarenboven worden van die konniRgevino- afzon-
derlijke afdrukken verspreid. e 

* Zie Art. 14, Ord. No. 14, 1877. 
t Opgeheven volgens Art. 14 Ord. No. 14, 1877; zio ook Art. 15, Ord. No. 14, 1877. 
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34.-De Volksraad beboud{; zich het regt voor, om wanneer de toestand dcr 
grenzen zulks veroorlooft, bepalingen te maken, om de voorwaa,rden, \Yaarop deze 
plaatsen worden verkocht, zoodanig te verzachten als in het algemeen belang 
-wen~chelijk zal worden geoordeeld. 

35.-Van de gronden, welke ten behoeve van de Fransche en W eslcyaansche 
Zendelinggenootschappen rondom de Zendelingstatios worden geinspecteerd, 
zullen grondbrieven aan de eigena.ren worden uitgeroikt tegen betaling oenol' 
somrna van £100 sterling, welke eigenaren onderworpon zullen zijn aan de voor
waardan, waarop de in Artikel1 bedoclde plaatsen worden verkocht. 

36.-Aan Moroka, het Opperhoofd der Barolongs, en ten behoove der natie, 
wordt eene uitgestrekthoid van 2,000 morgen grands gcgevcn, grenzende aan zij11 
gebied. 

37.-De in Artikel 36 vermelde uitgestrektheid gronds worcU aan Moroka of 
zijn gemagtigde door eon der in Artikel 4 vermelde I.Jandcommissien aangmveze1..1. 

38.-Van elke tien der in Artikel 1 vermelde plaatscn wordt, behoudens het 
bepaaldc in Art. 9 van de in Artikel13 bedoelcle vcrkooping, door den Staatspresi
dent eene uitgezonderd om als waarborg te dionen voor het Gouvernemenis 
papier, waarmede het to kort op de bcgrooting van dit jaar moet worden gedekt. 

39.-De opbrengst der in Artikel 13 vermelde verkooping wordt, na aftrek 
van de tenge\"olge der verkooping gemaakte kosten en een tiende dec! der netto 
opbrengst voor de noodlijdenden tengevolge van den oorlog, gelijkelijk onder de op 
kommando geweest zijnde blanke personen verdeeld.':+: 

40.-De Staatspresident wordt gemagtigd, waar zulks door hem doenlijk 
wordt geoordeeld, de koopschat, welke door porsonen bedocld in Art. 39 mogt 
verschuldigcl zijn, te vereffenen tot een gelijk bed.rag als zal hlijken dat zij volgem1 
gemeld artikel te vorderen hebben. 1 

41.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet krijgcn a.cht dagen na de pnbli
<;atic derzel ve. 

Aldus vastgesteld in de zittiug van den Volksraad op 15 J unij, 1866. 

De V oorzittcr van den V olksrac'td, 
G. J. DU TOIT. 

H. SIJBOUTS, Secreta:ris. 

Oll,DONNA.NTIE No. 7, 1866. 

Ordonnantie No. 7, 1866, is vervangen door Ordonnantie No. 2, 1871. 

ORDONNANTIE No. 1, 1867. 

Ordonnantie, bepalende op welke wijze Successierogt,en :mllcn ingevordcrd en 
verantwoord worden, vastgesteld door den HFJd. V olksraad; in zijne zitting 
op 22 Mei, 1867. 

Suecessieregten zullen voortaan geheven worden op erfenissen in opgaandc of 
nederdaiende linic, en van man en vrouw rospcctievelijk 1 percent ; met 
botrekking tot het crfrcgt tusschen man en vrouw, zal dit aileen van toe
passing zijn op sterfgevallen, welke plaats vindcn nrt het in werking trcden 

* Zie Arts. 2, 6 en 7, Ord. No. 21, 1877. 
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dezer Ordonnantie ; in de zijlinie, twee percent ; en van personcn, die met 
elkander niet in den blocde bestaan !J percent. En dan:r het noodzakelijk 
geacht wordt om te bepalen, wat met de woorden erfenissen en beste~fenissen 
bedoeld wordt, alsmede om voorzieningen te maken omtrent den tijd wanneer 
en de per.::;onen aan wien zoodan-ige successieregten Jmllen moeteu betaald 
worden, alsmede hoe of dezelfde moeten vorantwoord worden; zoo is door den 
HEd. V olksraad goedgovonden te bepalen, zooals bij doze bepaald :-

1.-Dat dooe de woordon _Erfenissen en Beste1jen.:issen zullen ve1'staan worden 
aile zoodanige portion, die volgens wet aan personen, hotzij hij testament of 
versterf toekomen nit de boedels lumner ovorledene bloedverwanten, zoowel in de 
opgaande, nederdalende en zijlinies, en alle testarnentaire erfenissen of vermakin
gen van geld of andor eigendom aan personen, die niet met den testateur 
in bloed\'Orwantschap staan. 

2.-Dat met betrekking tot de betaling van hot erfrcgt, blocd.verwa.ntschap in 
de zijlinie z::tl beschouwd worden zich niet verder nit tc strekkcn dan tot en met 
den vierden graad. 

3.-Dat de Weesheer, of persoon1ijk, of door den Landdrost van het district 
(de Landdrost van Bloemfontein uitgezonderd), ahvaar de boodel van den over
Jedenen is, hot regt zal hebben om onclorzoek to doen aangaande de bloedver
wantschap van den ovcrledone met degenen die als erfgonaam opkomen, wanneer 
hij zulks noodig acht. 

4.-Dat ieder Landdrost verpligt zal zijH om cenigc instruction van den 
Weesheer aangaande zoouanigo ondet·zoeken als in Artikel :3 vermeld, zonder 
vcrzuim in te stollen on daaromtrent rapport uit to brengen. 

5.-D:=tt wannecr de vV ccsheer of eenige J.,ancldrost handelcnde onder zijne 
instructios, hot mogt noodig achten er-mig persoon onder cede te exrnnineeren 
om trent de blood vervmntschap van den overledene, on de personen, die als erfge
namen opkomen, zal hij gercgtigd zijn om zoodanigen persoon to dagvaarden op 
dezelfdo wijze als bij de regulation voor de Lagcre Gcregtshovcn reeds is of hierna 
mogt bepaald 1vorden; en ieder persoon nlzoo gcdagvaard, zal verpligt wezen op 
zoodanige da.gvaarding to compareeren, onder pa~n::t van eene boeto niet to boven
gaande yijf pond sterling, of gevangenisstraf uiet ycertien dngen to bovengaande. 

6.-Da,t bij iecler zoodanig onderzoek de bclanghebbendc partijen het regt 
zullen hebben o;n, of persoonlijk, of doot· hun agent tegenwoordig te wezen en de 
getnigen to kruisvrageu. Om zulks te verzekm·en zal door den Weeshecr of den 
1-.lttnddrost mim~tens veerticn dagen to vorcn aa11 do helanghebbcnden schl'iftelijke 
kennis door den Baljmv van hot district worden gcgevcn van zoodanig onderzoek. 

7.-Dnt de kosten van zoodanig onderzook, voor rekcning van den bocdel, 
waaromtrent dezelve zal gehondcn worden, zal uitbotaald worden. 

8.-Dat geenc liguidatie en distributierckening van den boodel door den 
vVeesheor of eenigen Landdrost zal gocdgckeurd worden V()ordat de hierbovea 
gemelde snccessieregten zullen bctaald 7-ijn. 

9.-Ieder Landdrost, clio van Bloemfontein nitgozonderd, zal verpligt wezen 
om eene aparte rekening to houden, op :wouanige wijze alA door don vVeeshecr 
zal bopaald worden, van aJlc ontvangerie successicrcgtcn en andere Weeskamer
leges en procentos, en bij de cerste post, rm hot cinde van icdet·o maand. 
dezelve in duplo met hot ontvangene geld aan den \Veesheer op te zenden, zonder 
dezelve in zijne gcwono ro!mningen op b brongen ;-en de Woesheer zal verpligt 
wezen om aile zoodanigc golden, alsmerle diegeno, die hij persoonlijk heeft ont
vangen, op of voor den 15don van iedore maand aan don Tresorier-Generaal te 
vorautwoorden. 
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10.-leder Landdrost, die yerzuimen zal, of nalatiO' mogt wezen om aan de 
voorschriften van deze Ordonnantie, of aan de bevele~ van den W e~sheer aan 

' hem onder de hierboven o~schre:ene voorzi~ningen gege~en, zal onderworpen 
wezen aan eene boete van met nnnder dan tien pond sterhng en niet te boven
gaande dertig pond sterling, tenzij hij gegronde redenen kan geven voor zoodaniO' 
verzuim of nalatigheid. 

0 

11.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben en in werking komen van 
af den 1sten dag van Julij, 1867. 

G. P. VISSER, Voorzitter. 
H. SIJBourrs, Secretaris. 

ORDONNAN'l"'IE No. 2, 1867. 
Ordonnantie, voor de herziening van Ordonnantie No. 4, 1856, vastgesteld door 

den REd. Volksraad in zijne zitting yan 22 Mei, 1867. 

Aangezien er twijfel is ontstaan omtrr"' t de bedoeling en meening van .Artikel 4 
van Ordonnantie No. 4, 1856; zuu hccft de Volksraad goedgevonden te ver
klaron, gelijk hij zulks bij doze doet :-'-

1.-Dat door. gezegd Art.ikel niet bedoeld wordt, dat de Staatsprocureur 
misdaden naar zijn goedvinden al of niet prosequeren zal, maar dat hij verpligt en 
gehouden is om aile misdaden te prosequeren, wanneer er volgens zijn oordeel 
genoegzame bc,vijzen yan het plegen van ~oull:wige misdaden voorhanden zijn. 

2.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben en in werking komen acht 
dagen na de pnblicatie in de Gouvernem.ents Courant. 

G. P. VISSER, Voorzitter. 

H. SIJBOUTS, Secretaris. 

ORDONNANTIE No. 3,. 1867. 
Ordonnantie tot vaststelling der recognitiepenningen en de belasting wegens 

nietbewoning en tot regeling van de wijze, waarop dezelve geheven zullen 
worden. 

1.-Elke plaats is onderhevig aan de bcta1ing van eene jaarlijksche recog
nitie ten behoove van het Gou vernement. * 

2.-De recoguitic wordt betaald aan den Lancldrost van het district, waarin 
de plaats, waa,rvoor dczelvc verschuldigd :iR, ligt, of aan den Registrateur yan 
Acten, van welke ontvangst deze aan do verschillonde Landdrosten, die zulks aan
gaat, wokelijks opgavo zal doen. 

3.-De recognitic, zoo als tot dusverro vastgesteld, zaJ onveranderd blijven, 
tenzij er nieuwe opmctingen door Landmeters plaats vinden en nieuwe grond
brieven worden uitgereikt, als wanneer door ZHEd. den Stan,tspresident twee 
shillings voor elko honderd morgen of gedeelte daarvan, als recognitie zal bepaald 
worden.t 

4.-Elke plaats wordt aangenomen do grootte te hebben, aangeduid in de 
van Gouvornemontswege goedgekeurde landmeterskaart derzelve, welke niet be-
wezen is in de opgavo van het gotal morgen onjuist te zijn. 

* Zie Art. 10 en 15, Oru. No. 7, 1877. t Zie Art. 19, Ord. No. 7, 1877. 
p 
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5.-Zoolang or van cone phta.ts gcone goedgekcuru? l~udmeterskaart bestaat, 
wordt zij geacht de grootte te hebben, welke vermelcl 1s m hot rapport der land
commissie, die dezelve l10eft geinspecteerd of in den grondbrief, welko voor de. 
zelve naaJ.' aanleiding clier inspcctie is nitgereikt. 

6.-Indien er met betrckking tot eene plaats gecnc kaart, rapport of grand
brief bestaat als in Arts. 4 en 5 bedoeld, hceft de Sbuttsprosident do magt hare 
grootte tijdelijk te doen scbatten door den voorzitter dcr !Jandcommissie van het 
district, waarin dezelve gelegcn is. 

'7.-Elke plaats, voor welke eon Britsch Landcertificaat is nitgereikt, is onder
hevig aan de betaling dor dam·in bepaalde recognitie, tot dat het blijkt, dat de~e 
11iet in overeeustcmming is met den in Art. 3· vastgesteldon maatstaf. 

8.-De recognitie van ecnc plaats bcpaald in eenc11 grondbrief, \Yaaraan eene 
Landmeterskaart is vastgehecht, kan niet 'ivorden verauilerd, tenzij bcv."ezcn wor
de, dat de opgavc cler grootto in zoodanige kaart onjuist is. 

9.-Alle recognitiepenningen moeten betaald worden voor den 1sten dag van 
April van het jaar, -volgende op dat, waarop dezelvc vcrsclmldigd zijn. 

10.-Indien de recognitiepcnningen niet op den tijrl als bepaald in Art. D, 
betaald zijn, worden zij ingevorderd bij da.gvaardi11g. 

11.--Zoodanige clagvaardingen vwrden voor do Hondgaande Geregtshoveu 
uitgenomen door den Staatsprocm·cur, en voor de Lagcre Hoven door den Land
drostklerk van het district waarin de .laatsten gelcgen zijn, welke ambtenaren 
daarvoor geregtigd zijn tot bclooning volgens taricf.* 

Indien er in een district gcen Landdrostklerk is, henoemt lle Staatspresident 
tot hot gezegdc cinde ecnen andcren persoon. In appel of revisie worden de pro
cesscn, strekkende tot geregtelijke invordering van ycrschuldigdc rccognitiepcn
ningen, insgelijks gevoerd door den Staatsprocurcm·.t 

12.-Indien er van cone plaats verscheidcne eigenarcn zijn, is ieder hunner 
slechts aansprakclijk voor zijn aandeel in de recognitie naar evcnredigheid, mits 
<>p ecnige wijze blijke hoe groot ieders aandeel is. 

Zoo Jang zulks niet blijkt, is iCLler der eigenaren yoor het bcdrao- der geheclc 
recognitie aansprakelijk. 

0 

De hoegrootheid van ieder aandcel kan bepa::dd 'vorden bij overeenkomst, 
tusschen de verscheidcne eigcnaron. 

13.-Elke plaats, welke nict bewoond vrordt door ecncn blanken persoon met 
vbee, is. onderhebvidg aan de J£·~arlijksche betaling eener belasting wegens niet 

ewomng ten e rage van c 5, behondens de uitzondering, voorkomcnde in 
Artikel14. 

14.-Ieder inwoner van den Staat is ten aanziell van twee niet bewoonde 
plaatsen, waarvan hij eigenaar is, vrij van de betalin()' dcr in Artikcl 13 bedoelde 
bolas tin g. 

0 

15.-De bcpalingcn, vervat in Artikelen 2, 9, 10, 11 en 12 zijn van toepassing 
•Op de belasting wegens niet-bewoning. 

Deze Ordonnantie heeft kracht van wet van den lstcn dag van Julij, 1867. 

G. P. VISSEH, Voorzitter. 

H. SIJBOU'J.1S, Sccretaris. 

* Zie Art. 12, Ord. No. 14, 18i"7. t Zie Art. G, Ord. No. 3, 1877. 
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14.-Benig Resident-Vrederogter die belast zal worden met eenigc publieke 
•reld.elijke administratie, zal gehouden zijn borgtogt te stollen ten bedrago yan 
~one som va,n £200. 

15.--Vorm v:1n don ced :--
" lk, A.B., verklaar en zweer hiermede getrouw te zullen zijn aan het Gou

vernement van den Omnjevrijstaat, en dat ik als V rederegter gelijk regt doen zal 
nan de rijken en aan de armen, naar het beste yan mijne bekwaamheid en mijn 
vermogen, en overeenkomHtig de wetten en gebruiken van den Oranjevrijstaat, 
c~1 deszelfs Ordonna,ntien en Proclamation, on dat ik geen raad zal geven in eenige 
t\vistzaak voor mij hangendo; noch voor eenige giftcn of andere rcdenen den loop 
van het regt belemmeren, maar mij wel en waa,rlijk van mijnen pligt als V rede
l'.~gter z~~~ kwijten, zouder partijdigheid, gunst of toegenegenheid. Zoo waar
hJk, enz. 

16.-Deze Ordonuautie zal kracht van ·wet hebben 1 maand na, den datum 
der publicatie derzelye. 

Aldm; vastgestelJ tluor den HEd. Volksraad, in zijno zitting van den Gden 
.Junij, 1870. 

De V oorzitter van den V olksra~d, 

G. P. VISSER. 

I. BISSBUX, Secretaris. 

U.ltDONN .A.KTIE No. 1, 1871. 
Ordonnantie bepalende hot maken van nieuwe en hot verleggeu van onde ·wegen 

over eigendomsplaatHen in den OranjevrijRtaat. 

Nauemaal hot makcn yan niemvc en hot verplaatscn van oude wcgen oyer plaat
scn in den Oranjcvrijstaat, dikwijls ona,angenaamheid tusschen reizigers en 
de eigcnaren daarvan veroorzaakt, en aangezien pnblicko wegen voor jaren 
in ongestoord gebrnik geweest ~ijn, en de eigenaren van zulke plantsen zoo
danigo -wegen later belotten, en aangezien de Raad voorzieningen wenscht te 
maken waar hot noodig mag zijn tot rranleggen van korterc wegen naar de 
respectieve d01·pcu, zoo wordt mits deze -vastgesteld. en bepaald :-

1.-W anneer <loor ten minste twin tier in \VOners van eenig district bij den 
lj:mddrost iu geschrifto annzoek \vorclt geda~n, om eenigcn pnbliekcn weg tot gerie£ 
l'Il gebruik van reizigers, over een of meor private of Gouvernements plaatsen to 
bton gaan, ten cinde hot verkeer tusschen het oen en and.er district to vergemak
kolijken, of om den afHtand te verkorten, zoo zal do Lauddrost, na voorafgaande 
kenniRgoving van drie woken in de Gout~ernenwnt8 Oom·ant, en na bchoorlijk aan 
den oigcnaar of eigc11arcm va.n zoodanige p1aats of plaatsen kcnnis gegeven te 
hehben, zich met den Yeldkornet en hot Raadslid der wijk begeven naar de plek, 
ten cindo eon behoorlijk ondcrzock in te stollen en dan naar beviml van zaken te 
handelen. 

2.-\Vanneer eenig eigenaar van eenc plaats verlangt, dat in zijn voordeel 
( wegons aanleg van dammen, landen, 1•.ratervoren, enz. }, cen daarover gaando 
publiekc weg of wegen veranderd of verlegd zal of zullen worden, zal hij zich ook in 
geschrift tot den Landdrost yan zijn district wenden, die, even als in Artikell ver-
1Ueld, zal handclcn, zullende clke beslissing v<m den J,amldrost in doze, zoowel als 
in het voorafgaandc artikel ·vcrmeld, aan hoogor berocp onderworpon zijn. 

3.-Puhlieke wegen, welke in het ongcstoorcl gebrui.k voo1· den tijd van tweo 
jaren goweest zijn en nog zijn, gaande ovm~ (louvernements of private cigendom. 
m.en, ofschoon niet in de schets- of landmet,erskaart opgegeven, zullen niet mogen 
hclet of vcrstoord worden, tenzij gehandeld is gcworden zoo a1s bopaald in Art. 2. 
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l>.-Zoolang or van eono pla._'tts goene goedgekeurJ.o landmeterskaart bestaat, 
wordt zij geacht de grootte to hebben, "\Yelke vermeld is in hot rapport der land
commissie, die dezelve l10eft geinspecteerd of in den grondbrief, welko voor de~ 
zelve naaJ.· aanleiding dier inspectie is nitgereikt. 

6.-Indien er met betrckking tot eene plaats gcono kaart, rapport of grand
brief bestaat als in Arts. 4 en 5 bedoeld, hceft de Staatsprcsident do magt hare 
grootte tijdelijk te doen schatten door den voorzitter der Ijandcommissie Yan het 
district, waarin dezel ve gelegon is. 

7.-Elko plaats, voor welke eon Britsch Landcertificaat is uitgereikt, is onder
hevig aan de beta1ing der dam·in bepaalde recognitie, tot dat het blijkt, dat de:w 
niet in overecnstemming is met den in Art. 3· vastgcstoldcn maatsta£. 

8.-De recognitie van eene plaats bcpaald in eeuc11 grondbrief, waaraan eene 
Landmeterskaart is vastgehecht, kan niet worden veranilercl, tenzij bewezen wor
de, dat de opgavc der grootto in zoodanige kaart onjuist is. 

9.-Alle recognitiepeuningen moeten betaald worden v66r don 1sten dag v:u1 
April van het jaar, "tolgende op dat, waarop deze]vo vorsclmldigd ziju. 

10.-Indien de recognitieponningen niot op den tijrl als bepf.k'l.ld in Art. ~1, 
betaald zijn, worden zij ingevorderd bij dagvaardi11g. 

11.--Zoodanige dagvaardingen 'yorden voor de Hondgaande Goregtshoveu 
uitgenomen door den Stuatsprocureur, en voor de Lagere Hoven door den Land.· 
drostklerk van het district waarin de .laatsten gelogcn zijn, welke ambtenaren 
daar-voor geregtigd zijn tot belooning volgens tariof::t: 

Indien or in eon district geen Lancldrostklerk is, hcnoemt de Staatspresidont 
tot hot gezegdc oinde eenen anderen persoon. In appel of revisie worden de pro
cessen, strekkende tot gerogtelijke invordoring van -vcrschuldigde recognitio}JCn
ningen, insgelijks gevoerd door den Staatsprocurour.t 

12.-Indien er van oene plaats verscheidene eigenarcn zijn, is ieder hunnm· 
slechts aansprakelijk voor zijn aandeel in de recognitie naar evonrodigheid, mitf' 
{)p eenige wijze blijke hoe groot ioders aandeol is. 

Zoo Jang zulks niet blijkt, is ieder dor eigenareu voor hot boilrao- der geheele 
recognitie aansprakelijk. 

0 

De hoegrootheid van ieder aandoel kan bepaaJd worden bij overoonkomst 
tusschen de verscheidene cigonarcn. 

13.-Elke plaats, welke niot bewoond wordt door conen blanken persoon mot 
vee, is onderhevig aan do jaarlijksche betaling eoncr hclastirw weO'ens niet 
hewoning ten bedrage van £5, behondens de uitzondering, v~orko~ende in 
Artikol14. 

14.-Ieder inwoner van den Staat is ten aanzien van twee niet bewoonde 
plaats:n, waarvan hij eigenaar is, vrij van de betaling dor in Artikel13 bedoelde 
bclastmg. 

15.-De bcpalingon, verv·at in Artikelen 2, 9~ 10, ll en 12 zijn "tan toepassing 
'op de belasting wegens niot-bewoning. 

Deze Ordonnantic heeft kracht van wet van den lston dag van .Julij, 1867. 

G. P. VISSEH, Voorzitter. 

H. SIJBourrs, Secretaris. 

* Zie Art. 12, Ord. No. 14, 1877. t Zie Art. G, Ord. No.3: 1877. 
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14.-J1Jcnig Hesideut-Vrederogter die belast zal worden met eenige publieke 
,,.eld.elijko administratie, zal gehouden zijn borgtogt te stollen ten bedrage yan 
~one som va,n £200. 

15.--Vo1·m v::m don cod:--
" Ik, A.B., verklaar en zweer hiermede getrouw to zullen zij11 aan het Gou

vernement van den Oranjevrijstaat, en clat ik a1s V rederegter gelijk regt doen zal 
aan de rijken en aan de armen, naar het bosto yan mijne bekwaamheid en mijn 
vermogen, en ovet·eenkom8tig de wetten en gebruiken van den Oranjcvrijstaat, 
e~1 deszelfs Ordonnantien en Procbmatien, en dat ik geen raad zal geven in eenige 
twistzaak voor mij hangendo ; noch voor eenige giftcn of andere redenen den loop 
van hot rogt belemmeren, maar mij wel en waarlijk van mijnen p1igt als Vred.e
r.~gter zt~~ kwijten, zondcr partijdigheicl, gunst of toegenegenheid. Zoo waar
hJk, enz. 

16.-Deze Ordonuantie zal kracht van ·\\-et lwbben 1 maand na don datum 
der publicatie derzelye. 

Aldus vastgesteld aoor den HEd. V olksraad, in zijnc zitting van den Gden 
.J unij, 1870. 

De V oorzitter van den V olksraad, 

G. P. VISSER. 

I. BISSBUX, Secretaris. 

Ult.DONNA.KTIE No. 1, 1871. 
Ordonnantio bepalemlo hot maken van nieu we en hot verleggen yan oude 'lvegen 

over eigendomsplaatsen in den Oranjevrijstaat. 

Nademaal hot makou van nieuwe en hot verplaatsen van oude wegen o-ver plaat
son in don Oranjcvrijstaat, dikwijls onaangenaamheid tusschcn reizigers en 
de eigcrmren daar•mll veroorzaakt, en aangezien publieke wegen voor jaron 
in ongestoord gebruik geweest ~ijn, en de eigenaren van zulke pl~uttson zoo
danigo '1\·egen later beletten, en aangezien de R~tad voorzieningen wcnscht te 
maken waar het noodig mag zijn tot aanleggen van kortero wegen naar do 
respectieve dorpou, zoo 'lvordt mits doze vastgesteld en bepaald :-

1.--W anneer (loor ten mim;te twintig in woners van oenig district bij den 
l.:mddrost iu geschrifto aanzoek vvorclt gedaan, om eenigen pnblieke11 weg tot gerief 
t•n gebruik van reizigers, oyer een of meer private of Gouvernements plaatsen te 
laton gaan, ten cinde hct vcrkeer tusschen hot een en ander district te vergemak
kelijken, of om den afstancl te verkorten, zoo zal de Landdrost, na voorafgaancle 
kcnnisgoving van drio woken in de Gouvernements Oom·ant, en na bohoorlijk aan 
den eigcnaar of eigc11arcn v::m zoodanige p1aats of plaatsen kcnnis gegeven te 
hehben, zich met den Veldkornet en het Raadslid der wijk begeven naar de plek, 
ten eindo eon behoorlijk ondcrzoek in te stollen en dan naar bevind van zaken te 
han de len. 

2.-\Vanneer eenig eigenaar yan eeno plants Yerlangt, dat in zijn voordeel 
(wegeni'l aanlog van dammen, landen, watervoren, enz.), cen daarover gaande 
publieko wog of wegcn verandcrd of verlegc1 zn1 of zullen worden, zal bij zich ook in 
geschrift tot den Landdrost yan zijn district wenden, die, even als in Artikel1 ver·
meld, :~:al handelen, zullcndo clke beslissing van den l•amldrost in doze, zoowel als 
in het voorafgaande artikel vermeld, aan hooger berocp onderworpcn zijn. 

3.-Publiekc wegen, welke in het ongcstoord gebruik vom· den tijd van twee 
jaren geweest zijn en nog zijn, gaande over Gouvernements of private oigendom
men, ofschoon niet in de schets- of landmeterskaart opgegeven1 zullen niet mogen 
hclet of vorstoord worden, teuzij gehandeld is gcworden zoo als bcpaald in Art. 2. 
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4.-Bij hot verleggen van wegen, als in Art. 2 vormeld, zal door de Com
missie moeten gelet worden, dat zoodanige wegen, die door de Commissie toege
staan worden, niet te veel van den algemeenen weg afwijken, of dat zoodanige 
nienwe wegen niet te veel door sloten of spruiten doorsneden worden. 

5.-De kosten der commissie van onderzoek, in Art. 1 bedoeld, worden be
taald door de aanvragers, in Art. 1 en 2 omschreven; doch ingeval een der par
tijen in hooger beroep mogt komen tegen de beslissing van de commissie, zullen 
de verdere kosten door de verliezende partij gedragen worden.-Ieder lid der 
commissie ontvangt lOs. per dag voor reis- en verblijfkosten. 

6.-Eenig persoon, die zich verongelijkt gevoelt met de uitspraak van de 
commissie, vermeld in de voorafgaande artikels, zal het regt hebben, binnen den 
tijd van vecrtien dagen na de uit,spraak van gemelde commissie, zich aan te mel
den bij den Landdrost, als Voorzitter der Commissie, die alsdau verpligt zal zijn, 
de documenten, in verband met de zaak, naar den Uitvoerenden Raad op to zenden, 
die naar bevind van omstandigheden finaal zal beslissen. 

7.-W annecr een der I eden van de commissie, als bepaald in Art. 1, door 
omstandigheden belet wordt bij het bepaalde onderzoek tegenwoordig te zijn, dan 
zal de Landdrost het regt hebben een geschikt persoon te benoemen in de plaats 
van het afwezige lid. 

8.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebbcu twec maanden na publi
catie in de Gouvernen1-ents Courant. 

Aldus vastgesteld door den HEd. Volksraad in zijne zitting van 10 Mei, 1871. 

G. P. VISSE"R, Voorzitter. 

JOH. z. DE VILLI~JRS, 

Fung. Secretaris. 

ORDONNANTIE No. 2, 1871. 

Ordonnantie tot regeling der ontvangst van de belasting op kleurlingen. 

" De V olksraad overwegende, dat er noodr.akelijkheid bestaat, naderc bepalingen te 
maken tot regeling der ontvangst van de belasting op kleurlingen ; over
wegende, dat de kleurlingen, die zich binnen de grenzen van den Staat 
hevinden, dezelfde bescherming en veiligheid genieten als de blanke bevolk
ing, en het dientengevolge billijk is, dat ook kleurlingen een aandeol dragon in 
de belastingen ; heeft besloten, gelijk hij bcsluit bij dezc :-

1.*-Van den eigenaar wordt voor iedere hut van kleurlingen eene belasting 
geheven \7 an ·10 shillings sterling per jaar, to worden betaald in contanten. 

2.-Zoodanige kleurling zal minstens zes maanden aan eenigen ingezetene 
verhuurd moeten zijn, om van deze belasting bevrijd te zijn.t 

3.-Tot bewijs, dat een kleurling waarlijk verhunrd is, zal mogen worden 
.aangenomen :-

a. Een contract, geteekend door de twee partije.a., in tegen woordigheid van 
eene bevoegcle autoriteit gepasseerd. 

b. Eene verklaring van den dienstheer, dat zoodanige kleurling voor eenen 
tijd van niet minder rlan zes maanden aan hem verhuurd is. Zoodanige 
verklaring zal echter schriftelijk gedaan worden. 

4.-Wanneer de eigenaar eener plaats die met persoonlijk bewoont, en aldaar 

* Zie Art. 4, Ord. No. 11, 1877. t Zio Art. 6, Ord. No. 11, 1877. 
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eenige kleurlingen in niet meer dan drie hntten verblijven als opzigters van zoo
danige plaats, of van tuinen en landerijen, zullen zij beschouwd worden als 
huurlingen, en dus vrij zijn van de belasting. 

5.-Ingeval echter meer dan drie hntten op zulk eene plaats zijn, zullen de 
overige kleurlingen deze belasting betalen, volgens de maat.staf als vermeld in 
Artikell. 

. 6.-Ingeval het later mogt blijken, dat de verklaring, bedoeld onder letter 
b van Artikel 3, in strijd is met de waarheid, zal de dienstheer, welke zoodanige 
valsche verklaring gedaan heeft, vervallen in eene boete, driedubbel de waarde 
van de belasting, welke hij daardoor heeft willen verhinderen; de helft van deze 
boete zal toegekend worden aan den aanbrenger, en de andere helft in 's Lands 
kas gestort worden. Tevens zal de aldus verkeerdelijk vrijgestelde kleurling het 
verschnldigde aan den Landdrost van het district betalen. 

7.-De Veldcornetten in hunne wijken en de Baljuws op de dorpen zijn 
verpligt deze belasting in te vorderen. 

8.-De Veldcornet en Baljuw hebben het regt, hiermede te belasten hun_ 
assistent of zoodanigen persoon als zij geschikt mogen achten, onder verantwoor
delijkheid echter van den Veldcornet of Baljmv. 

9.-Ten bewijze dat de Veldcornet of Baljuw de magt heeft deze belastingin 
te vorderen, zal het voor hem voldoende zijn een afdruk van deze Ordonnantie te 
vertoonen. 

W anneer de assistent of een ander geschikt petsoon daarmede wordt belast, 
zal hij, behalve met een afdruk dezer Ordonnantie, voorzien moeten zijn van eene 
speciale procuratie, daartoe geteekend door den V eldkornet of Baljmv. 

10.-De belastinggaarder zal voor zijne moeite genieten eene belooning van 
zes percent van de ontvangene gelden. 

11 * .-Deze belasting is invorderbaar van a£ 1 :M:ei van elk jaar, en moet 
betaald zijn voor den eersten September. 

12.-De Veldkornetten en Baljuws moeten lijsten houden, en eene copij 
daarvan inzenden aan den Landdrost van het district ; bevattende de namen der 
kleurlingen en het getal hutten, waarvan zij belasting schuldig zijn, en op welke 
plaatsen zij verblijven. 

13.-De Gouvernements Secretaris zal aan iederen Landdrost toezenden een 
voldoend aantal kwitantien, welkc gedrukt zullen worden in den vorm, als zal 
worden bepaald door ZHEd. den Staatspresident. 

14.-De Landdrost zal aan iederen Veldcornet of Baljuw afgeven een aantal 
kwitantien, t als vermeld in Artikel 13, door zoodanigen Landdrost voor betaald 
geteekend, en de Veldcornet of Baljuw zal een bewijs van ontvangst, meldende 
het aantal kwitanties door hem ontvangen, aan den Landdrost daarvoor geven. 

15.-De I-'anddrosten zijn verpligt, voor den 10den der maaRd Julij, circu
laires te rigten aan de V eldcornetten en Baljuws, hen herinnerende aan de 
bepalingen dezer Ordonnantie. 

16.-Do bolastinggaarder zal aan elken kleurling, na de betaling, eene kwi
tantie, als vermeld in Artikel 14, overhandigen, na daarin den naam van den 
kleurling ingevuld te hebben. 

1'7.-Wanneer de dienstheer de verklaring aflegt, als bedoeld onder letter b 
van Artikel 3, en hij verlangt eon geschreven contract met zijn huurling aan te 
gaan, zal de belastinggaarder het regt hebben, zoodanig contract te schrijven en 
mede te teekenen, welk contract als wettig beschouwd moet worden. 

* ~ie Art. 18, Ord. No. 14, 1877. t Zie Art. 7, Ord. No. 11, 1877. 
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De belastinggaarder zal voor zijne werkzaamheid in doze, kunnen eischen de 
somma van 2s. 6d. 

18.-vVanneer eon kleurling onwillig of nalatig is dezo helasting te betalen, 
:is de Veldcornet of Baljuw verpligt hem dadelijk te arresteron en te brengen voo:r 
het Hof van den Landdrost, welk G-eregtsho£ bevoegd zal zij n zoodanigon 
onwillige of nalatige te stra:ffen met gevangenis, niet to bo\'engaande drie maan~ 
den, rnet of zonder harden arbeid. 

19.-De V eldcornet of Baljuw is verpligt, voor den 20ston Septem her daar
aanvolgende, de ontvangene golden, na aftrek der zes percent, in Artikel 10 
vermeld, alsmede de overgohoudene kwitantien aan den Jjanddrost van zijn 
district behoorlijk te veranbvoorden, waartegen hij zijn bowijs van ontvangst, 
vermeld in hot laatste gedeelto van Artikel 14, terug bekomen zal on de I..~~mddrost 
zal voor het einde derzelfde maand hiervan kennis geven aan den Gonvernements 
Secretaris mot opgave hoeveel in zijn district door iederon Voldkornet en Baljuw 
ontvangen is. 

20.-Dezo Ordonnantio zal in de eerst~olgende Gowrcmements Omtrcrnt gepulJ
liceerd worden, on kracht van wet hebben zes clagon na pnblicatie. 

( 

Aldus vastgosteld in de zitting van den Volksrn,ad, op 22 1\{ci, 1871. 

De V oorzittor van den V olksraad, 

G. P. VISSER, 

De Fungd. Secretaris, 

JOH. Z. DE VTLI..~IBRS. 

ORDONN .t\_:NrriE No. 3, 1871. 

. Ordonnantie bepalende hoe in de toekomst za.l worden gehandelcl met pbatsen of 
gronden, waar Edelgesteonten en Kostbare Met.alen mogcn gevonden worden, 
gelegen binnen de limieten van den Oranjevrijstaat. 

Nademaal binnen het gohied van den Oranjevrijstaat. van tijd tot tijd Edelgestoon
ten zijn gevonden, on mtdemaal er redenen zijn to gelooven, dat er in de 
toekomst FJdolgesteenten en Kostbare Metalen znllon worden ontdckt in den 
Oranjevrijstaat, op plaatsen of gronden, waar dezelvo tot hiertoe niet zijn 
gevonden, en op plaatsen waar dozel ve al reeds zijn govonden, nog meer ge
vonden 7.ullcn worden, on nademaal er een volstrckte noodzakelijkheid be
staat ter voorkoming van gewcld en ongeregoldhedon, om bepalingen te maken 
hoe gehaudeld zal worden op ou met plaatsen of grond.en, gelegen binnen de 
limieten van den Oeanjevrijstrtat, wan,r Ed.elgestoenten of Kostbare Motalen 
reeds zijn gevonden o:f in de toekomst mogen gevonden worden als yoormeld; 
zoo besl uit do V olksraad bij doze, als volgt, te weten :-

1.-:0at de cigonaar of bowoner van eene plaats o£ :-;tuk grond, waar Edol
gesteenten of Kostbare Metalen ontdekt mogen worden, .die o1itdekking terstond 
zal bekend makon bij den Landdrost van hot district, binnen welb Jnrisdictio de 
plaats zal gelegen zijn, ingeval de eigenaar delvorijen op zijno plaats wil openen. 

2.-:0at de Landdrost voormeld, op bekomene informa,tio van den eigonaar oE 
bewoner van den grond, zooals in hot vorige artikel vermcld, of op eenige andere 
wijze, betrokkolijk de ontdekking van edelgesteenten of kostbaro metalen, dezelve 
onmiddelijk, bij wijze van schriftelijk rapport, zal bekeud maken aan ZHEd. den 
Staats president. 
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3.-Dat ZHJj]d. de Staatspresidont, zoo spoedig alr-; doeulijk, mt informatie te 
hebben bekomen, betrekkolijk de ontdekking van edelgesteenten of kostbarc 
metalen, als in Art. 2 vermeld, voor rckening van do l'ogering oen gcschikt per
soon, woonachtig in de nabijheid van de plaats, waar zoodanigo ontdekking jg 
gedaan, zal ::tfvaardigen naar de bedoelde plaats, die van zijne bevindingon 
schriftelijk rapport zoo spoedig mogelijk zal inzcndeH a~tu jJHEd. don Staats
president. 

4.-ZHFJd. de Staatspresidont Yvordt bij deze Oedmmn.ntie gemagtigd, om n:L 
ontvangst van zoodanig rapport als in hot voorgaand artikel is verirtelcl, mot 
advies en consent van don Uitvoerenden Raad te bosluiten of's Lands hehwgon 
vorcleren, dat hot land of vast eigendorn, waarop edelgm;teenten of kostbaro metf1-
len als vcormeld, gevonden zijn, "naar voldoening der wu.<trde," yan den eigenaar 
door aankoop zn.l worden overgenornen, mits de eigonaar dam·in toostemt, dan wel 
of de regering van den Oranje\Tijstaat slechts toezigt zal houden over do gravc
rijen, aldaat· to worden gevcstigd. De waarde v-an hot opgcmelde land of vast 
eigendom zal worden bepaalcl tcgen een pond sterling per morgen of moor, V001' 

den grond alleen, te weten, buiten de charop gomaakto vorbeteringen, '.Yclkc VCl'

beteringen gc-.vaardeerc1 zullen -.;vorc1en dool.' clrie taxatenrs, waarvan twoo door 
den Staatspresident en een door don eigenaar yan do plaats zelve zullen worden 
benoer:nd, zullende de waardeering van de drie taxateurs aan goon hoogor boroop 
onderworpen zijn. 

5.-Ingeval de Staatspresidont on Uitvoerenc1o Hau.d mogt bc~lrriton, kt·ach
tens het voorgaande artikel, om het land of vast eigcmlom, '.Yaarop cdelgesteentou 
of kostbare metalen, als voormeld, ziju gevonden, voor hot Gouvernomcnt Vail 

dozen Staat van den eigenaar in te koopen, zal de eigennar ni.n opgcmelLllancl of 
vast eigeadom, "naar voldoening der waarde," hetzelvo aan h'et Gon v-ernoment 
van den Oranjevrijstaat transportercn, echter zondor · ]wfli.ng van hcorenregt, 
zegelgelden en kantoorpenuingon, en za.l hetzelve alsdan. als Gouvernoments 
eigendom in de Gouvernern.ents Courant door den . Staatspl'esident worden 
geproclameercl. 

6.-ZHJ<Jd. de Staatspresidout met den Uitvoeronden Haac1 wortlt bij doze 
gemagtigd, om namens de regering hot land of vast, eigendom door het Gon ver
nemont als bovengemeld in eigendom overgenomon, a.l~mocle die \Yam·van de 
eigenaar overeenkomstig Art. 4 ge\voigerd lweft af:.:;tand to doen, tot clol vorij voot· 
het algemcen open te stollen, onder zoodanigo Regnlaties als bij dezo Orclonnantics 
zijn bepa,ald of hierna nog bepanJd mogen worden, en zal cla:H·van bij Procl~muttit) 
algemeen kennis geven. 

7.-Ingeval de Staatsprcsident mot den Uitvooronden Ila:!cl mogt bcsluiter1 
een eigendom tot delverij open to stollen, za.l eon Gouvernements ambtenaar on
middelijk alclaar worden goplaatst, te worden genaamd "De Gouvcmements 
Inspecteur," aan wien hot gezag van Vredereg-ter, kra,ehtenR dezo Ordonmtntie, 
wordt opgedra.gen, als bopaald bij OrLlonnantie No. ~. 1870. Hot salaris van don 
Gonvernernents Inspectenr zal zijn £:300 's :iaars, en voo1·ts £100 voor reiskosten 
en andere benoodigdheden, tesarnen £40U mindor of mce1·. De Gou vornomentH 
Inspocteur zal algemeene controlo hondon over zoodanig eigendom on zal namenr-; 
het Gouvernement, op last van ZHFJd. den Staatspresident en Uitvooronden Haad,·,_ 
handelen in hot verhnren van clelverijon (aanspraak), elkc aanspraak to zijn niet 

.,. grooter dan 30 vocten in hot vierkant, tegen eenc maandelijksche Jiecntie van 
tieu shillings of meer, en onder de na;volgende voorwaardon, namolijk ;--.... -

a. Dat de persoon of personen, bij den Gonvornomcnts Inspectenr aanzoek 
doende, om te worden toegolaten t.e graven, indion goon imvoncr van den 
Oranjevrijstaat, een schriftelijke belofte van gehoor:t:aamheid aan 's lands 
wettenzal of zullen afl.eggen voor den Gouvernement.s Inspecteur, alvorens 
hij of zij toegelaten zullcn worden, om edelgesteonten of kostbaro metalc1t 
te :woken. 
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b. Dat de huurlicentien maandelijks vooruit aan den Gouvernements Inspec
teur bovengemeld, ten behoove van het Gouvernement, zullen worden 
betaald. 

c. Dat alle andere Gouvernements-licentien en belastingen drie-maandelijks 
vooruit aan den Gonvernements Inspecteur, ten behoeve van het Gou
vernement, zullen worden betaa1d. 

d. Dat de Gonvernements Inspecteur een register zal openen en aanhouden, 
waarin de namen en toenamen en laatste woonstede, van den persoon, 
die aanzoek doet om als delver to worden toegelaten, ingeschreven zal 
worden voor dat hij als zoodanig kan worden toegelaten. 

e. Dat de Gouvernements Inspecteur, handolende namens hot Gou vernement, 
het rogt zal hebben, om een of meer der delvers aan te zeggen, en, 
indien vereischt, te noodzaken, om van eenige delverij, waarover hij 
toezigt heeft, te vertrekken, zoodra hij zulks voor de rust en veiligheid 
mogt noodig achten. 

f. Dat elk delver zich moet verbinden, om aan den Gouvernements Inspecteur 
gratis hulp te verleenen in het uitoefenen van zijne pligten, wanneer zijne 
hulp wordt geeischt, ten einde geweld of oproer te keeren, en oproer
makers of andere misdadigers to arresteren en te stollen in handen van 
de regterlijke magt. 

g. Dat geon delverij (aanspraak) door een delver zal worden overgemaakt aan 
een ander, zonder toestemming van den Gouvernements Inspecteur. 

h. Dat elk delver gehouden en verpligt zal zijn om de bovengemelde Regu
lation, en zoodanige verdere Regulation als nog door de authoriteiten 
van den Oranjevrijstaat mogen worden vervaardigd ter regeling van 
diamantzoeken, te onderteekenen en to gehoorzamen. 

8.-In zaken van dringende noodzakelijkheid zal de Gouvernements Inspec
teur hot regt hebben om een lid van het Committee· van Bestuur, in volgend 
artikol vermeld, tijdelijk in zijne plaats to stollen, mits daarvan dad.blijk ra.pport 
doende aan don Staatspresident, door wien verdere voorzieriingen zullen worden 
gemaakt, indicn noodzakelijk. 

!.}.-Op elke plaats waar een dolverij is opgerigt, zal een Committee van 
Bestnur worden zamengesteld, bestaande uit zes leden, waarvan de Gouverne
ments Inspecteur of zijn plaatsvervanger e;e officio Voorzitter zal zijn ;-de leden 
van het Committee van Bestuur zullen worden gekozen uit en door de aanwezig 
zijnde delvers ;-vier leden van het Committee van Bestuur zullen een quorum 
uitmaken ; de V oorzitter zal bij staking van stemmen eeno beslissencle stem 
hebben. 

10.-Het Committee van Bestuur zal zoodanige Regulation mogen vervaar
digen als noodig zullen bevonden worden voor de goede orde, plaatselijke aangele
genheden en maatschappelijk bestunr der delverijen, doch zullen dezelve dadelijk 
rapporteren aan den Staatspresident en onclorworpen zijn aan de goedkeuring van 
den Uitvoerenden Raad. 

11.-I.ngeval geon Committee van Bestuur, als bepaald bij Artikel 9, zamen
gesteld kau worden, of ingeval zoodanig Committee van Bestuur zal ophouden te 
bestaa,n of onbevoegd za,l worden, zal do Gonvernements Inspecteur het voile 
gezag hebben, en de pligton vervullen aan eon Committee van Bestuur bij deze 
Ordonnantio opgedragen. 

12.-De leden van hot Committee van Bestuur zullen het regt niet hebben 
om voor hunne diensten belooning te eischen. · 

13.-Bij vertrek, resignatie, dood, zware ziekte of afwezigheid van eon of 
meer der leden van hot Committee van Bestuur moO'en de vacaturen door de 
a~nwezig zijnde delvers worden opgevuld door a~dere 

0
leden, uit hun midden te 

k1ezen. 
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H·.---Dat elke Gouverneruents Inspectcur borg za.l st.ellen, alvorcns de n.a.n
vaarcling van zijne pligten, wegens zijne g-olde1ijke vcmntwoording, krachtenR 
doze Ordonnant.ie, ten genocge van den Uitvoerenden 1-taad, in de sommn. \'an 
.-£500, en zal geregeld op of v6r5r den vijfden dag van elke ma:tnd aan den Land
d.rost van zijn district verslag doen van zijne gchoudene geldelijke administratic, 
gedurende de voorgaa.nde maand, en hij zal het geld bij dien ambtenaar· inbd len, 
en zal yoorts gehouden zijn maandelijks schriftclijk rapport in te zenden naar 
~liEd. den Staatspresidcnt, van zijne vm·rigtingen en van den algcmccncn toeshmd 
van zaken bij de delverij. 

15.--Dat bet Uitvoerend Gezag bet rcgt zal hehbPn, indicn zullm voor de 
publieke veiligheid volstrekt wortlt vereischt, eon getal, echter niot to bovenga.nnde 
1:es, Gom'ernements konstnbols te plaatsen op elke Gouvernements of private 
delvcrij, tot lmlp en onder~teuning van den Gonvernements InHpecteur en 
Committee van BcRtunr; in tijden \'an gevaar cchtor mag de Stantsprcsiclent 
en Uitvoet·ende Ra.ad den Gouvernements lnspecteut· met verdonl hulp 
ondcrsteunen. 

16.-I ngcval ZHE~d. do Staatspresident en de Uitvoermu1e Raa,cl bosluiten 
mogt, uit keacht van Artikel 4 van dezo Oedonnnntie, dat heti Gouvernernent de 
plaatsen, waar edelgeHtcenten en kostbare metalen zi,in gevonden, nict tcgen 
eompensatie wil overnemen, zal het Gouveenement.. nogtans op zoodanige plaatsen 
delvet'ijen toelateu, ondor Gouvernements toezigt, en voorts onder zoodauige 
llegulatien als reeds zijn of hicrua. mogen worden gemaakt, betrekkelijk plnfLtsen, 
door het Gouvernement voor eompensatie overgenonwn. 

17.--·-0p plaat.sen waar delverijcn zijn opgerigt, en vallende onder 
degenen, gemeltl in het voorga.ande a.l'tikel, zullen de Gonvernements In
spectenrs de helft van do gddclijke opbr·engst \'fm nllo licention voor uanspraken 
storten in handen van de eigonaren dier plaatson, of hnnnc gevolmagtiv,den, onder 
::tfgift,e van kwitantie, en de andere helft zal door die amhhmarm1 worden ver
rekend, zoo nls bepaald hi.i Artikel 14 van deze 0l'donnantie, tt.'n Pinde Gouvm·
nements kosten, gepaard m0t het houdcn van toczigl over do delverijen, tc 
dckken. 

18.--Voor' heti ge·•al ddverijen op aparte plaa.tsen mogen worden geveRtigd, 
wclke plaatson echter niet VPrder van elka.nder 7-ijn verwijderd dan twee m·en te 
paa,rd, zal een en dozelfde Gouvemements Inspecteur op zoodanige phatHon juri&
dictie mogen uitoefenen. 

1~}.---Jht R.Rn ZHl:!:tl. den Sta,atspresident en Uitvoerenden Haacl worde op
g'Cdrngen, zooda.nige Hegulatien voor de deh-erijcn te vervaardigen, betrekkelijk 
bout;, water en grazing voor vee, als verder voor gobouwen, landerijon en 
~5tandplaatsen voor hrtndE."1, ~tl:'! zij noodig mogen achten, en de eigenaren van 
rlaat-sen v.ranrop zooda,nige delyerij(~n zijn, moet.eu zieh ann ue Hegu1atierr 
underwerpon. 

20.--Dat Art. 1 van dezt) Ordonnantie niet Yan toepassing zal zijn op p1a:J£t
t-:t•n waarop delverijen reeds 7.ijn geopend. 

21.-DeJ";e Ordonnantie znl kt'acht vnu wet. hehben na publicatit>. 

Aldus bepaald on vaBtg"E.'f3teld op den 2dcn dag van .lunij, 1871. 

De Y oorJGitter, G. P. Vl~SEH, 

De SecretariR. ,J. Z. TIE YH,LIEI{S. 
Q 
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ORDONNANTIE No. 4, 1871. 
Ordonnantie voor de W eeskamee in den Oranjevrijstaat, regelende de wijze van 

behandeling en administratie van boedels van overledene personen, vastge
steld door den Hoogeclelen Volksraad in deszelfs zitting van 24 Mei, 1871. 

N aclerna.-'Ll tot hiertoe de boeclels van personen, in dezen St,aat stervende, zoowel 
van diegenen die testamenten hebben nagelaten, als van diegenen die zoncler 
testamenten zijn gestorven, zijn geadministreerd gewmden onder de voor
zieningen van Ord. No. 104, van de Kolonie de Kaap de Goede Hoop, en 
dewijl er verscheidcne artikelen van gemeldo Ordonnantie zijn, die niet too
passelijk zijn voor dozen Staat, en daar het noodig is bevonden om voor
zieni11gen daarorntrent te maken, zoo wordt mits deze vastgesteld en bc
paalcl :-

ALGEUEENE BEPALINGEN. 

1.-Dat alle vcrrigt.ingen, die door den Landdrost van Bloemfontein, als 
W cesheer, en zijne vertegenwoordigers, of door den Registrateur van Akten, als 
zijn' voorganger in die botrekking, v66r het inwcrkingkomen van doze Ordon
nantie, ter goedertrouw zijn gedaan, en overeenkomstig de bepalingon van gemel
de Ordonnantie No. 104, voor zoo verre dezelve alhier uitvoerhaar waren, worden 
hierdoor goedgekenrd, vastgesteld en bekrachtigd, en na de imverkingkoming van 
deze Ordonnantie, zal de gemelde Ordonn~ntie No. 104 ophouden van kracht te 
zijn in dezen Staat. 

2.-De betrekking van Wceshcer zal voorloopig verbonden blijven met die 
van Landdrost van Bloemfontein, doch zoodra de geldrniddelen de aanstelling ,an 
eenen afzonderlijken ambtenaar tot W eesheer veroorloven, en daartoe dringende 
noodzakelijkheid blijkt te bestaan, kan de Volksraad tot zoodanige a..<tnstelling 
overgaan. 

Er zal een afzonderlijk pcrsoon worden aangesteld met den titel van Weesheer 
van den Oranjevrijstaat, en gemelde betrekking zal voortaan niet meer veebondcn 
blijven met het Landdrostschap van Bloemfontein. De Weesheer za.I belast wez.en 
met het opzigt over de behandeling en administrat.ie der boedels van personen, die 
reeds overleden zijn, of hierna zullen komen to overlijden in dezen Staat, alsook 
van diegenen, die elders zijn overleden of nog overlijden zullen, wier boedels Of 
geheel Of ten eleele in dezen Staat zijn onde1· de bepalingen dezer Ordonnantie, en 
toezigt te houden en te waken over de belangen van minderjarigc erfgeaamen. 

3.-Die Ambtenaar zal verpligt zijn, zonder verzuim, de stukken en docu
menten, thans berustende onder den Landdrost van Bloemfontein, als "\Veesheer, 
alsmed.e alle schepenkennissen, kinderbewijzen en andere documenten, hoeken en 
·gelrlen, onder behoorlijken inventaris over te nemen, en voor dezelve vold.oendc 
kwitantien aan hem te geven. 

4.-De vVeeshcer zal verpligt wezen om een alphabetisch register te houden 
van alle ovcrleclene personen, wier bocdels reeds in handen zijn ntn den Landdrost 
van Bloemfontein, als W ecshecr, of nog in handen van den W cesheer zullen ge
steld worden, inhoudende al de verrigtingen kortelijk maar duidelijk opgeteekend, 
welk boek zal genoemd worden Regz:ste·r van overledene pe1·sonen. 

5.-De Weesheer zal ook verpligt wezeu, om behoorlijk book te houden van 
:aile leges en andere gelden door hem ontvangen, volgens zoodanige vormen als 
hem door ZHEd. den Staatspresident zullen worden voorgeschreven, en zal ook, op 
of voor den vijftienden dag van iedere maand, eene behoorlijkc rekening van aile 
leges door hem ontvangen gedurende de laatst afgeloopene maand, opmaken, de
zehTe aan den ':(lhesauriergeneraal uitbctalen, en zoodanige rekening aan den 
Anditeurgeneraal iuleveren, met eene kwitantic van den Thesauriergener1:1.al, dat 

'hij.Zf.lo.qanigeleges heeft ontvangen. De 'l'hesauriergcneraal zal verpligt wezen 
-eene kwitautie in duplo te geven. 
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6.-De Weesheer zal ook op of vo<)r den Yijftienden van iedere maand ecnc 
rekening opmaken van nile golden, door hem geclurende de laatst afgeloopenc 
maand ontvangon, welke aan eenigen boedel behooren, meldencle den dag· wanneer· 
die golden ontvangen zijn, het nummer van don boedel, volgens bet register· in 
Artikel 4 bedoeld, den vollen naam en gewezene woonplaat.s van den O\·edecleno, 
den naam en de capacit.eit des pcrsoons, dooe wicn zoodanig geld wordt gestort, 
en wat met hetzelve is gedaan, ·welke rokcning zal zijn overccnkomstig de hiet·aan 
geannexeerde Schedule B.-Hij zal verder, na bet Pinde van ieder ja<U', daarv[tn. 
eene andere rekening opmaken in dcuzelfden vorm, die overecn moet komen met 
de maandclijksche rekcningen. 

7.-De Wecshecr zal geregtigd wm~en om allc zoodanigc leges te chargeren 
en te ontvangen, die reeds bij Or·donnantie No. 3, 1859, alsrnede door· dezc 
Ordonuantie zijn bepaald, of van tijcl tot tijd. bij vcrdero Ordonna.nticn door den 
HEel. V olksraad hieromtrent zullen worden bepaald. 

8.-De "'\Veeshoer zal verpligt zijn cenig kapitaal, dat tor vVecskamer zal 
worden gedeponeerd, met aa1nvijzing van den naam van don inbrenger, dntum 
van inbrenging, na.men en voornamen der regt.hebbenclen, en van den boedel tot 
welke hetzelve behoort, dadelijk na ontvangst tegen kwitantie, ten kantoro van 
den Thesaurier-Generaa.l over to storten, en die kwitantie bij de stukken van (len 
hoedel te voegen. Bij ontvangst van zoodanig kapitaal zal de rl'hesanriet·
Generaal daarvan onder een' afzonderlijk hoofcl "vVeeskamer," dje golden in 
ontvangst nomen en maandelijks van clio ontvangst hij zijne 1·ckening op de 
gewone wijze aan den heer Auditeur-Gcneraal verslag doen. Op aanvragc en 
volgens wett.ige bewijsstukken, door den Weesheer gecertificeerd, znlleu clio 
golden door den Thesauricr-Generaal regtstreeks aan de belanghebbcnden worden 
terugbet.aald met do renton, of de renton afzonderlijk, heiden gorekend tegcn zes 
percent per jaar,•X• en van die betalingcn evenzecr maandelijks onder het.zclfde 
hoofd in deszelfs uitgaven doen blijken. 

9.-In aile actien of processen door of tcgen den W cesheer· in zijno capaeiteit 
voor eeni.g Geregtsbof van dozen Staat te worden ingestcld, za,l bet gonoe~· wm:en 
l1em te beschrijven met den titel : "W eesheer van den Oranjevrijstaat," zoncler 
zijn mLam to noemen. 

10.-Er zullen van tijd tot tijd in iedere wijk en elk dorp van dozen Staat 
€en of mcer personen door het publiek gekozen worden als be(~edigdo taxatem·s.t 
De kiezing zal gehouden worden overeenkomstig de bopalingcn tot liet kiozen Yan 
veldkornctten, vervat in Orclonnantie No. 1, 1856, en do Pr·esiclent zal zoodanige 
personen, die gekor,en zijn, aanstellen, en zooda.nigo aanstelling in de CJ,mvetue
?nents C01~rant doen publicccren, zondcr eenig onnoodig verznim; en clio taxateurs 
·znllen den eed afleggen bij den Landclrost van het district, alwaar zij woonachtjg 
zijn, volgens Schedule C, doch de thans besta.:'tnde taxatenrs znl!cn in frmctie 
blijven tot tijcl en wijle de kiezingen znllen plaats vimlen, wclke kiezinge:1 binncn 
clrie maanden na publicatie dozer wet moeten geschieden, znllendc zoodanigc 
personen echter •vedcr verkiesbaar zijn. 

11.-Zooclanig beeedigd taxateur zal verpligt wezen om hinnen den tijd van._ 
zes dagen, nadat hij daartoe door den vV cesheer schriftelijk zal worclen g·clnst, of 
.Iaartoe door den belangltcbbende in c:mig hocdel verzocht, zieh 11am" de plan,ts, 
alwaar de boedel is, begeven en dezelYe volgens zijne beste kennis on wetem;chap 
taxeron, en danrvan inventaris en tnxatie, zonder onnoodig- vorznim, nan clen 
Wecsheer iuzenden, met, bijvoeging van zoodanige aamnerkingen omh·ent dezelve, 
als mogt noodig zijn ; hij zal ·voor zijne werkzaamheden en hot maken ntn zoo
danigen inventaris en taxatie gerogtig·d wezen tot de ontvangst v~tn de reiskosten, 
.commissie en andere loges in Schedule D vermelcl. 

* Zie Art. 2·~, Oru. ~o. 15, 1877. t Zie Arts. 47 en 1S, Ord. No. 14, 1877. 
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12.-Dat de :r .. ~mcldrost; van ieder district, met uit?:ondering van dien van 
l:Ioernfonte.i.n, :in zijn district de vertegonwoordiger wezon zal van den Weef:!heor 
voor de u:itoefening dee hepalingen dezer Ordonm.mtie, voor zooyer zulks noodig 
mogt zijn, en zij zullen ieder volgens de geschrcvene instructie in elke zaak van 
den \Veesheer te handelen hebben, en vcrpligt 'vezen mot de ecrste post, na het 
oinde van iedcre rnaand, allo leges en andere gel den, dooe hen voor de T.N eeskamer 
ontvangen, met behoorlijko rekeningen, zooals in artikcl ~1 is voorgesehreven, aan 
don \Veesheer opzenden, ten eindo door hem aan don Thesaurier-Generaal te 
worden :inbetaald, of volgens de bcpalingen dozer Ordonnantio or mede to haJJ
d.elen. 

lB.- .. --De "Wr eeshecr zal vcrpligt Z1Jll om aile twaalf maanden cone kennis
goving, meldendc de volle namen der boedels, het bcd1·ag van golden in zijno 
hand(~Il gedeponeerd, en waarvau de erfgenamen onl>ekend zijn, iu de Gonverne
ments Courant alhier te doen pnhliceereu, en daarin aile belanghebbenden op te 
mepcn, om hunno rcgten op zoodanige golden in te leveren met de 11oodige 
hewijzen. 

14.-'\Vannecr zoodanige gclden gcdurende den tijd van 25 jaren ongoeigeml 
hlijven, of ongeeigend zijnde, de partijcn in gel>et>ke ziju gebleven om hun regt 
daartoe voldoende to bcwijzeH, dan zullen dezel ve in de algerneeno kas worden 
gestort en GonYernements eigendom worden, en niemand zal dam·na onder cenige 
omst.andighoid hoegenaamd geregtigd wezen om zoodanige golden ten ecnigen 
tijde daarna te reelameren, t·n de boedel waarnan dezelve te voren behoorde, zal 
g"Oheel a:fgeslotcn wot·den, mits dat dezclYe behoorlijk aile twaalf maanden, 
gedurendo dion tijd, volgem; .Artikel 13, is gepubliceerd geworden. 

15.·----De W eeshoer zal een hrievenboek houden, waarin kopijcn van aile 
hrieven dO()l' hem geschrev(m, 'l·olgenR nommer en datum, zullen iugeschreyen 
worden. 

lG.--( Vcn·~.~ngcn cloo·r Ordonnantie No. 29, 187'7.) 

17.--]eder persoon die iuzage of kopijen Yan eenig document :in het kantoor 
v~Hl den \V eeRheer begeert, kan zulks verkrijgen hij betaling van de leges daar
voor hi;i Ordonnantie No. :J, l8.5fl, bepaald. 

Ovm;, HOJ;JH;r.s VAX I'ERflO~EN DH.: Jt:EN TI<H'fAliEN'l' NALATEN. 

18.-.\Vanneer een perHoon in dezen Staat zal komen to overlijden en een 
t.E·stament nalaten, dan zal de naastbcstaande, of de pf'rsoon in wienH huis hij of 
~ij gestor~·en i~, verpligt wezen om binneu zes woken na het overl:ijden van 
:.•oodanig persoot1, eeno sterfkennis onder zijne of hare handteekening, meldende 
t.Wn vollcu naam dog overledCiten, zijnen of haren ouderdom en woonplaats van 
y;jjne of Jmre ouderA, den vollen naam zijner of harer echtgenoot, en de kin
deren die in leven zijn, den datum van overlijden, alsmede van het testament, en 
of hij of zij eenig eigendom, roerend of onroorend, of wei beide, heeft nagelaten~ 
en den datum der sterfkennis nan den Weesheer of zijnen vertegenwoordiger in 
t.f' zenden, tesamen met het testament.. 

lD.--Bij ontvangst van ue st,erfkennis en het testament, bedoeld in Artikel 
J8, zal de \V eesheer zonder ver:;mim de noodigo brieven van administratie, in den 
vorm volgens Sehednle 1•\ aan den in het testament benoernden execut,eur afge
ven, bij betaling van de door de wet bcpaalde leges en zegelgelden ; doch in geen 
geval zuHen eenige brieven van administratie uit.gereikt worden aan personen niet 
woonaehtig in de7.en St1aaL, of die andcrR7.ins door de wet onbevoegd zijn. 

20.--Na ltet ontv~ngen van briever1 ·van administratic zal de executenr vor-. 
piigt wezen, binnen zes w~kcn eene kennisge,·iug in de Go'ltvernwmen.t.c; Courant, 
nlsmede :in zoodanige nndere couranten als hij·naar omstandigheden mogt noodig 
'(rinden, te uoen pnblieceren, do erediteurell en debitcuren oproepende hunn~ 
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vorderingen in te levereu, en hunne schnlden to bctalen binncn cen door hem to 
bepa.len tijd, rnits dat hij dn,arvoor minstens zes weken daarna kennis zal gevmi, 
welke kennisgeving in alle Gercgts'1oven zal aa.ngenomen worden als voldoende. 
aan elk en ieder persoon, llie hehwg heeft in den boedel, wndcr dat; het noodi£' 
zal zijn yoor den executeur, dat hij of r.ij die kennisgoving lweft gezieri. 

2l.'li:-De executeur in iederen boedel zal verpligt wezen om binnon den tijJ 
van zeH maanden van den da,tum r,ijner aanRt;elling door den W eesheer, ocno 
behoorlijke rekening van zijne administratie des boedels, gestaafd door de noodigo 
bewij:r.r.:m, tezamen met cene distribntierekening van het batig saldo des hoedels 
onder de Ct'tlditenren en erf~enarnen met eene lijst van alle alsdan nog· uitstaamlu 
flchnlden ten favenre des boedels, auntoonende welke goed en welke ~leeht ~-ijn, 
alsook van hot nog onverkochte eigendm:n des boedelA, met de redonen vvaarom 
dezelve niet is verkocht geworden ten kantore 'lan den 'Vee;;heer in to leverm1, 
en hij zal in de Oout,ernernent.-; Courant daarvan eonekennisgev-i11gdoen publiceeren, 
alle· belanghebbenden oproepende, om binnen den tijd van .minstens vier weken 
na de pnblicatie, hunue objection tegen zoodanige rekening van administratio en 
distributie ten kantore van don W eosheer in te leveren. 

22.-Tnd.ien de executeur door onvoorziene omstandighedon belet wordi; om 
de rekeningen en lijsten hinnen den tijd. in Artikel 21. vermeld, op te rrntken en in 
te leveren, dan zal hij verpligt wezeu om minstens vee1·tien dagen voor het verloop 
van dien tijd eene schriftelijke a.pplicatie aan den vVeesheer in te zcuden, mol
dende hoeveel langer tijd hij vermoed noodig te hebhon, en vergezeld met eene 
boeedigde vcrklaring van de omstandigheden. waardoor hij bclet is gewordeu IJm 
aan de bepalingen van Art;ikol 21 tc voldoen, en daarop zal de Weesheer zoodanign 
ordet· gHven on 1-oovoel uitstel verleenen, als onder do omHtandigheden bet lJesL 
voorkomt, en daarvan ten kosto des boedels eenc kennisgoving in de Gmwcrnc
ments Oourant doen publicecren. 

2::3.-vVanneer hinnen den tijd, in Artikel 21 bepaald, voor bet inlever•en \an 
objectien tegen de rekeningen van adminiRtratie en distributio des hoedels geeno 
objection :r,ijn ingelevercl, dan zal de \Veesheer zoodanige rekeningen goedkeurcr'. 
€11 de uitbetaling gdasteu, en de exeeuteur zal dadclijk op ontvm1gst van :t.oo
danige gocdkeuring, daat'van kcnnis gevcn in de Gozcccrncrncnts Oottrant. 

24·.t-\Vanncer er objeetien hinmm den hepaalden tijd zullen ingelev·erd 
worden tegen die rekeningen van administt-atie en distrihutie van eenigen boedeL 
zal de partij, dozelve nutkende, a-an don cxecuteur des hoodelr-;, alsmede aan den 
W eesbeer, zonder eeuig verzuim, daarvan schriftelijk kennis geven, en claarna zal 
d.e W ecsheer zoo spoedig- mogelijk oenen dag bepalen wanneer hij die objeci.iou 
v,a] onderzoeken en beslissen in tegenwoordighoid van partijen, mits dat zijne 
uitHpraak over zoodanige ohjedien zal onderworpen zijn aan revisie voor he1; 
:Ronclgaande J:Iof, en do uitspraak van het Rondgaande Hof ouderworpun zijn aan 
appel naar den Uitvoerendeu Raad, als Hof van hoogs!e re8sort. 

~5.-Geen t.'xeeuteur za.l vermogen om conige vordering tegen den hoede] ui1; 
te betalen voor dat zijne rebming zal zijn goedgckeurd, uitgezouderd de leges, 
zegel en andere gelden, aan het Gouvornernent eompeterende, de rekening van 
geneeskundige diensten en medicijnen van do laatste zi(~kte van den overledenc eu 
de kostcn der begrafenis ; anders handelende, zal hij porsoonlijk verantwoordelijk 
worden vool' eenige tekortkoming in den boedel, ingeval dozelve later zal bl~jkcn 
insolvent te zijn. 

26.-Wanneer de executem·, na gedaan onderzock zal bevinden, dat do 
boedel in sol vent is, dan zal hij dadeli;jk zijne rekening van administratie opmaken. 
<en clen boedcl als insolvent doen verklaren. 

* Zie Art. 41, Ord. N(J. 14, 1877. t Zie Art. ·Hi, Ord. No. 14, 1877. ~ 
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27.-Na uitbetaling dcr vorderingen tegcn den boedel, en dezelve gehecl 
afgesloten zijnde, zal do cxecuteur de erfportion dcr meerderjarigo erfgenamen, 
zonder onnoodig verzuim uitbot.alon, en die der minderjA-rigen zullen onder de in 
doze Ordonnantic, bij Artikel 32 vereischte securiteit, onder ue lang~tlevcndcn 
mogeu blij ,·en berusten, indien bij het testament niet anclers bcpaald 1s; daarna 
znl hij alle stnkken in zijne handen, ton kantore van den W eesheer stollen, "\Yaarna 
de "'\Veesheer hem zijn ontslag als executour in zoodauigen boedol zal verloenen. 

28.-Het onts]afr door don Weeshoer van eenen cxecnteur, nls in Art.ikel 27 
vermelcl, z:1l ePn volcl~end antwoorcl wezen op en in elke actio, die dam·na tegen 
hem zal worden ingcsteld, tenzij dat hot zal bewezen worden, dat zoodanige 
executeur zich heeft schuldig gemaakt aan ecnig bedrog in de administratie des 
boodels, of op conige andere wijze dam·mecle onwettiglijk gehandeld heeft. 

29.-ledere cxecuteur zal voor zijno werkza.amheden in hot adrninistreren en 
liquideren -van iecleren boedel voor belooning dorzelve kunnen chargeren, to woten, 
vijf percent op het bedrag van alJe baten des boeclel~, spruitendo uit losse goede
ren en s.clmld vorderingon, alsmedo twee en een half percent op hot bedrag van 
alle baton, spruitonde uit vaste goederen, waarva n ten behoove van hot Gou-ver
nemellt door den executeur zal betaald worden vier percent op bet beclrag zijner 
commissie, hetwelk niet tegen den boodel in rekening zal ge bragt mogon worden. 

30.-vYanneer eenig persoon, wiens boedel of een gocleelte daarvan, in dezon 
.Staat zal zijn, elders zal komon te stervcn, dan zal do sterfkennis en andere docu
menten, in Artikel 18 vermeld, zoo spoedig mogelijk worden ingezonden, en ver
volgens de boodel in dozen Staat worden bohandeld onder do bepalingen dozer 
Ordonnantie. 

31.-"\Vanneor er in het testament van den overledenen persoon bopalingon 
zijn gemankt. O\'er bet beredderen zijns boedels en de administratie der erfportion 
zijncr ct'fgenamen, of het verzekeren clcrzelve, alsmede over de voogdijschap dcr
minderjal'ige erfgcnamen, met uitsluiting van den "\V" t'eshcer en andere beambten 
van bemoeijing met dezel ve, clan en in zulke geva.Ilcn za1 de vVeesheor all con bc
voogd zijn om de gewone documenten, volgens Artikelcn 18 on 21 te eischon, en 
zorg te drngen dat de orfportien der minderjarigo kindoron, volgens de bepalingen 
des testaments zullen zijn gesocut·ecrd; maar anders :~.:al hij zich volstrekt niet 
met de administratie des boedels bemoeijen, en de oxocuteur zal verpligt wozcn 
Qrn zich stiptelijk volgens de hepalingeu des testaments to gedragen. 

32.--"'\Vanneor in hot testament aileen bepaald zal worden, clat de portion·der
minderjarige erfgcnamen van gehmvde personen, in hezit der Jangstlovende zal 
blijven hcrnsten, zonder to bepalen hoedanige securiteit daarvoor zal worden ge
geven, dan zal de W eeshoer geregt:igd wezon of twee goedgestelde personen als 
boz·gen onder eene notaricele acte van kinderhewijs, of anclers eerste verband van 
vaste:igondom binnen dezen Staat te e:isohen, als securiteit voor zooclanige erfpor
tien; maar wanneer er in zoodanig testament do aarcl der securiteit zal zijn ver
meld geworden, dan zal hij niot verrnogen eenige andere securiteit daarvoor te 
cischen. 

33.-1Vanneer in het test.amout geene hepaling is gcrnaakt om trent de ver
goeding aan den exccuteur voor zijne werkzaamheden, en het beredderon, adminis
treren en liq uideren van den boedcl, dan zal hij geregtigd wezen tot dezelfde 
betaling, onder dezelfde voorwaarden als in Artikel 29 is bopaald. 

34.-vV anneer in den boodel van gohuwde personim, waarvan een overladen 
is, de langstlevende, niettegenstaande het testament bepaaH, dat de erfportien det· 
mindcrjarigen onder zijue of hare bcrusting mogen blijven, verkiezen zal om zoo
danigo portion aau den W eesheer te overhandigen, z~tl hij of zij daartoe het regt 
bebbeu, en de W eesheer zal verpligt wezen om dezel ve te ontvangon onder beho.or
.Jijke kwitantie. * 

* Zie Art. 23, Ord. No.l5, 1877. 
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35.-De executeur in iederen boedel zal ilJ. bet invorderen der uitstnande 
golden en verkoopingen, als anderszins, van de roerende en onroeronde goederen,. 
den boedel hohoorende, volgens de bepalingen van bet testament handelen. En 
wanneer or in het testament daaromtrent geene voorzioningen gemaakt zijn, dan 
zal hij de schulden met. den meesten spoed invorderen, ea de langstlevende zal het 
regt hebben om te kiezen, of het roerend of onroerend eigendom voorzegd, zal 
getaxeerd worden door eenen gozworen taxateur, en onder hem of haar blijven 
bernsten, onder securiteit, volgens Artikel 32, of clat zoodanig cigendom zal ver
kocht ""IVorden, en alsdan de edportien cler minderjarigen in hanclen van den Wees
heer to stollen als in Artikcl 34. En de exeeuteur zal zoodanigo goederen voor
z~gd, volgens keuze van de 1angstlevende, of laton yer koopen, of taxeren. 

OVETt DE BOEDELS VAX PERSONEN DIE GEEN TESTAMENT NALATEN. 

36.--vVanneer iemand, wiens boedel of geheel dan wel gedeeltelijk in c1ezen 
Staa.t gelegen is, binnen de grenzen van dozen Staat zal komen to overlijdcn, zonder· 
testament na te laton, dan zal de naastbestaande, of de persoon in wiens hnis bij 
of zij. gestonen is, verpligt wezen om binnen zes woken na den dood de sterf
kenms, en voor zoo ver zulks hem doenlijk is, inventaris zijrwr of ha.rer goedcron 
op te m~tkcn, on met zoodn.nige a.ndoro inforrnatie als mogelijk, aangaande zijne of 
hare nalatenschap, alsmede ta.xatie van don boedel door eon' bezworen taxatenr, 
aan den vV cesheer of zijnen vortegonwoordigor op te zenden. 

8~.-vVannoel' eon persoon, wiens hoedel of con gedeeHe daarvan in dozen 
Staat 1s g-elegen, elders zoncler testament zal komen te O\'erlijden, dan zal eonige 
belanghebbonde bij den boedel, de stcrfkennis, inyental·is en taxa tic aan den vv ees
heer inzcnclen. 

3d.-Daclelijk na ontvano·st van de stukken in Artikels 36 en 37 vermeld, zal 
de Wee.;;hoer verpligt wezen (~min de Oonvemcnwnt.-J Cu~trnnt van dPzen Staat een 
Edict te doen publiceren, moldem1e den vollen naam van den ovc1·ledeno en de 
plaats zijner laatste woning, waarin hij do nar1stbestaa.nde bloedverwantcn, credi
teurc~n en andere belanghebhenden zal oproepon, om ton zijrien kantore of ten 
krtntore van eon dor Landdrosten in dozen Staat, op zoollanigon da.tum als hem 
ond.ec de omstandigheden voorkomt het best goschikt tot dat einde, een executour· 
datwf te kiczon, alsmede een voogd voor de mimlorjarige kinderen: 

Ingeval echter des overledcncn boodols nict meer dan £40 (Veertig Ponden 
Sterling) in waarde zal beloopen, zal de Weesheer bij magte ?.ijn, en wordt hij 
mits deze gelast om dadelijk, namelijk zonder publicatie van edicte en het houden 
van bijeenkomsten als voormeld, iemrmd mcest geschikt daartoe, a.ls oxecuten:r" 
datief te benoemen, ten cinde den boedol to beredderen. 

39.-D() Weeshner of de :La.nddrost, voor wien zoodanige bijeenkomst, a1s in 
Artikol 38 is bepaald, gehouden wordt, 7.al verpligt wezen om vol1edige notulen 
van al de venigtingen dcrzel ve te boudon ; en wauneer dezel vc door den l.Jnnd
drost gehoudon wordt, zal hij verpligt zijn om zoo spoedig doonlijk de origineele 
notulcn naal' den Woeshcer op te zenden, ten einde te zjjnen kantore to worden 
bewaard, welke notnlen eigenhandig door de tegcnwoordig zijnde bolanghebben
den en don YV eesheer of L<tnddrost zullon worden gctookend. 

40.--YVanneer de oxecutenr zijrie toestcmming da.artoe gegevcn en de ver
eischte secnriteit tor satisfactie van den W ecsheer gesteld heeft, dan zal de "\V ees
heer verpligt wezen om zoo spoedig mogelij~ arm hem de noodige brieven van 
administ.ratie to verleenen, volgens den vorm m Schedule F bepaa.ld. 

41.-Indicn zoodanig persoon, als in Artikel 86 ver~1cld, .zondor testament 
komende te oycrlijden, gohuwd was, zal de langstlcvende m bez1t van den boedel 
mogon blijven, indien hij of zij secnriteit s~elt naar g:enoo&en. van ~en W eesheer, 
als in Artikel 32 vermeld, voor de erfportlen der mmderJn.rige kmderen, en de 
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gezrgde boedel zal door een~ gezworen taxateur getaxeonl worden, of inclien d~ 
b.ngstlovcnde nict verkiest op zood:tnige wijze in het bmr.it drs boedels te blijvcn, 
zal de executeur vorpligt zijn alle gocderen des hoedels te doen vel'koopen hij 
publioke veili1tg, en verder te handelen overeenkomstig Artikel 8/k 

42.--Dadelijk na ontvangst \'an de bt·ieven van admiuistratie, zal de execnteur 
verpligt wezen zich yerder in Jc bcrcddering van drm hoedel te gedragen volgenR 
do \'Oot·sehl'iften van Artikcls :20 tot 28, en geregtigcl wcze11 tot dezelfdo bclooning, 
als in _.\rtikel 2CJ aan eenen executeur tcstamentait· toegestaan. 

onm vooGm:x. 

4:3.-Wanneer eenig persoon door het testament van don overlcdcne als voogd 
over de mindet'jarige erfgenamen is benocmd en door den W eeshcer ~tt'tngesteld, 
zal hij zich in zijne voogdijschap stiptelijk moeten gedrngen volgcnH voorschrifton. 
van zoodanig ~estament, en zal daarvan ean verslag moet.en doen, teuzij znlks door 
het testament onnoodig is vcrklaard en verboden. 

·t4.-Ingeval de ovcrledenc gcen testament hcf)ft nagelate11, of hij testament 
gcene benooming heeft gedaan ntn voogJPn, zal zoo vcel doenlijk tot kiozing van 
een voogd O\"CI' de m1nderjarige erfgcnnmen, worden gehandeld als \'Oorschreven, 
met betrekking tot het kiezeu en aanHtellen van een' executeur daticf. 

!lfE:.';GEL·OSDERWEI~PEX. 

1,.).-ln alle processcn die door of tegen ecnigen exccutcur of voogd voor 
e<mjg Geregtshof zullon worden gebragt, zal het in regten genoeg:~;aam zijn om 
ten bew1jzo va11 zijne bovocgdlwid, een door den Vv ccsheer gecel'tificcerdo copij 
zijner aanstelling over t.e leggen. 

·~G.--VYannoer door conig competent Geregtshof een vonnis zal v,ro1·den uit
gesprokcn tegen eenigeu boedel, Jan zal hetzel ve togen do ba.ten Yan den boedcl 
t.:xceutabd 1vezen. 

'j!7.-\\~an-neer er mcer dan eenen exccnteur te::;tamentair of daticf in ceneu 
hoodelzijn zal, dan zulleu zij do belooning, door .Al'i:ikel 29 toegostaan, onder zieh 
verdcelen, zoo alH :dj met elkaJl(ler mogcn O\'crconkomen, maar mogen geenszins 
meer vorderen. 

·iS.--\Vanneer or mem· dan conen cxecuteur tcstamcntnir of datic.f in ecnen 
bocdel is, :r.a] de {,en aansprak •. )Jijk zijn voor de handelingen van den ander tot hei 
voile bcdrag des boedelt-5. 

4·D.-vVanncor de exccut.eurcn in eenigen bondel Rehuldig :t.nllen hevonden 
:t.ijn aau eenig moedwillig verznim in hunne pligten, ah; in deze Ordonnantie vom·
&hrenm, dan zullen zij de belooning in Artikel 2!) tocgeHtaan verbeurcn, en daar
('nboven verpligt wezen om alle l'!ehade u.an den hocdel, door zoodanig yerzuim, uit. 
hunne ejgene middclen te vergocden. 

tlO.-leder verHoon door een competent Geregt.shof nan moedwiiJig verznim 
Rchuldi~ hevonden voor lwt nict, inzenden van de Rtukken, volgem; Artikels lH, 
:w en :~7 verciseht, zal onderworpen zijn aan eene boete van nict mindcr dan een 
pond sterling, beltal ve de -vergocding aan den bocclel nm c...>errigo Hchado door zoo
dauig vNzni rn w~root·zaakt. 

<)1.-·-Alle Ordonnanticn en hcpalingen, in strijd zijmle met Jeze Ordonnantie, 
worden hiermedn herrocpen eu yernietigd. 

;;~.--- Dezc Ordonnnntil' znl in do ecrstvolgendo Gunrr.nwmeuts Courant gep.n
bliceerd worden en kracht van wet hcbbeu na publieatie. 
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SCHEDUIJE B. 

Rekening van gelden, hehoorende aan de hoedels van overleclene pcrsoncn, 
door den vVeesheer ontvangen in 

, j Bedrag inbetaald. I Hoe of die gcldcn 
Namen en capa.citeit Nartm, beroep en 

1 
_________ : Dat.um van zijn b£>steed gc. 

No. vu,n de personcn va,nl woonplaa,ts Yan de J · · · t 1 1 I 1: d mbet:Llmg. worden en wan-wwn on vangen. over ec ene. £ a. . neer. --------------- --T--- ~---- -------
------------- ·----'------~~----------------- ---

SCIIEDULB C. 

lk, 0 D., van beroep ------, wonende te -----·---, :-tls de Taxatem.· 
door hct Gou vernoment van den Oranjevrijstaat, voor de "\V eeskamer van dezen 
Stal1t, voor Let district----- aanger.;teld, zweer plegtiglijk dat ik als zoo
danig, zonder gnnst of ingenomenheid, iedcre boedol zal tnxee1·en volgens de 
zuivere lVa:-trdo derzel-ve, naar hot beste van mijn vennogen, kennis en wetenschap. 

(Gd.) C. D. 

V oor mij bei.\edigd op heden dcn------dag van----- 18------, tc------. 

(Get.) GH. 

SCIIIWULE D. 

De gezvwren Taxatcur van de Weesknmer iu den Oranjcvrijst.nat, is gereg
tigd tot de volgende beluoning voor het inventarisstm en taxeeren van iedcren 
boedel iu het dorp waar hij woonachtig is :-
Voor het opmaken van inventaris voor de eerste hladzijdo van 100 

"\voorden . . . . .. <£0 3 0 
Voor iedcre volgende hladzijde van 100 woorden 0 1 0 
V ocr hct rna. ken van co pi jcu van in vcniaris en taxa tie wannecr door 

partijen zulks verlangd wordt, voor iedcre eopij cen derde van de 
kosten van het originecl. 

Voor het waarderen van ecn v:u;t eigendorn 
V oor bet waarclcren van rocrende goederen 
Buiten bet, dorp, daarenboven zal hij geregtigd wezen voor iederen dag 

van zes uur te paard, uit en te hniFJ, voor zijn persoon 
Bn voo1· kar en paarden te rekenen per dag 

SCHEDUL};J E. 

Sterfkennis,--oyerccukomstig ~o. ------. 

1.-Naam van den overledcnc. 
2.-Geboorteplaat.s van den overle<lene. 
8.-Naam der ouderH van den o\'erlodcne. 
·_k-Ouderdorn van den overledene. 
5.--Bl'roep. 
6.--Getrouwd of ongetrouwd, weduwnaar of wednwe. 
7.--Da.g van het sterfgeval. 
8.--In welke huis of waar de porsoon gestorven iH. 
9.-0f er een testament is. 

0 10 
1 1 

1 10 
1 10 

10.-Welke goederen nagelaten, roe1·ende of onrocrende, of he ide. 
11.--Namen der kinderen van deu overledene, en of mondig of ournondige. 

() 

0 

0 
0 
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SCHEDL'"LE F. 

Oranjevrijstaat, -----. 

Bij doze wordt beboorlijk aangesteld als Executeur -------, en zoo 
doende gemagtigd den boedel van , overleden, to vere:ffonen, en 
tmrens als voogd over de nagelatene minderjarige kinderen to ageren. 

-------, 
:Meester der Weeskamer. 

W eeskamer, Bloemfontein. ---- 18--. 

ORDONN_A_N':1_1IE No. 1, 1872. 

Ordonnantie, vastgesteld door den liEd. V olksraad van don Oranjevrijstaat, tot 
vergemakkelijking der apprehensio van zekere .Misdadigers die mogten 
vlugten van de Kolonie Natal naar eonige plaats binnen hot grondgebied van 
dozen Staat. 

Nademaal personen die misdaden bedre\"'Cn hebbon binnen hot grondgebiecl of het 
gezag van de Kolonie N atnl, somt.ijcls ·vlugten naat· dezen Staat, en het noodig 
is te zorgen voor de gevangenneming van zoodanige miscladigers in dezen 
Staat, ten einde zij teruggezonden kunnen worden naar het grondgebiod of 
de plaats waar zulke miscladen mogten 7.ijn bedreven, om aldaar ,-olgens Wet 
to worden beha:rideld ; Zij het daarom vastgestelcl door den V olksraad van 
den Oranjevrijstaat, als volgt :-

1.-Dat ingeval te eeniger tijd aanzoek zal "·orden gecban door het Gouvcr
nement van de Kolonie Natal, tot uitlevering aan de Justitie van eenig persoon, 
die beschuhligd zijnde met de misdaad van moord, of van eeno paging tot moord, 
of van brandstichting, of van schaking, of van rooverij, of van falsiteit, of van 
het uitgeven van eenige vervalschte s2curiteit voor geld, bedreven binnen de 
jnrisdictie vrm gezegde Kolonio Natal, gevondon zal worden binnen dezen Staat, 
het wettig zal zijn voor. ZHEcl. den Stnatspresident of ander ambtenaar belast 
met de Regeering van opgemolden Staat, indien het hem zal goeddunken, mnar 
niet anders, door eon lastbrief onder zijno hand en zegel, to kennen to geven dat 
zoodanig aanzoek is gedaan ge'>vorden, en te eischen dat alle Landdrosten, Vrede
rogters, en andere ambtenaren dor Justitie binnen hunno verschillei1de en respec
tieve jurisdicties zich dienovercenkomstlg zullen gedragen en bijstand zullen 
verleenen in de gevangenneming van den aldus beschuldigden persoon en zooclanig 
persoon overgeven in de gevangenis, met hot docl om uitgeleverd to worden aan 
de J ustitie, en daarop zal het wettig zijn voor eonigen Landdrost, V rederegter, 
of ander beroegcle beambte in dezen Staat, ondet· eede to onderzoeken eenig persoon 
of personen aangaande de waarheid van zooclanige bcschuldiging, en op zuodanige 
getuigenis als overeenkomstig de Wet van dozen Staat zou strekken tot regtvaar
diging van de gevangenneming en het committ.eercn voor ecnig Hof van den 
aldus heschulcligdon persoon, indien de misdaad of overtrecling waarmede hij of 
zij alclns beschuldigd zal zijn, bolh·even is geworden binnen dozen Staat, zijn 
lastbrief tot gevangenneming van zulken pcrsoon uitgoven en alzoo zulk eon 
persoon committeeren naar de gevangonis, om_ aldaar te verblijven totdat hij is 
uitgele\-erd ten gevolgc van zoodanig aanzoek als bovengemeld. 

2. Mits altijd dat in elk geval afschriften van de verklaring of verklaringen, 
waarop de oorspronkelijke lastbrief tot gcvangenneming van den miscladiger uit
gevaardigd door den Magistra.at of andere gezaghebbonden in do Kolonie Natal is 
verleend, gecertificeerd onder de hand en hot zcgel van het kantoor der beambte 
van de Kolonie Natal, die zulk aanzock doet kan aaangenomen worden als bc\vijs 
van de misdadigheid van den aldus gevangen genomen persoon. 
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3.-0p de verklaring van zoodanigen Resident Magistraat of V recleregter, 
dat zulk een veronderstelden misdadiger O'ecommitteord is ter gevangenis, zal het 
wettig ziju voor den Staatspresident of ar~dere beambte, belast .__met de Regeering 
van den Oranjevrijstaat, bij lastbrief onder zijne hand en zegel, te gelastcn, dat 
de aldus gecommitteerde persoon vmrde uitgeleyerd nan zoodauig persoou of 
personen als geauthoriseercl zullcn zijn door een lastbrief onclm de hand van den 
beambte dcr gezcgde Kolonie, die een aanzoek doet als bovengemelcl, dealdus gecom
mitteenlen persoon te ontvangen en zoodanig persoon te ven·oeren naar de gt·enzen 
der gezegde Kolonie; en indien de aldus beschnlcligde persoon zal ontdugten uit 
eene zooclanige bewaring, waartoe hij of :~;ij zal zijn overgegeven als bovengezegd, 
zal het ·wettig zijli zulk een persoon weder gevangen te nemen op dezelfc.le wijze a]s. 
eenig per.soon, beschulcligd van dezelfde misdaad biunen dezcn Staat, weder 
gevangen genomen zou worden ua eene ontvlugting. 

4.-vVanneer eenig persoon, die onder deze wet gecommit.teerd zal zijn in 
afwachting van uitlevering overcenkomstig hot aanzoek als bovengezogd, niet 
uitgolcverd zal worden tengevolge daarvan, en vervoercl uit dozen Staat binnen 
twee maanden van af dien datum, na zoodanige bowat·ing, zoo znl het in elk 
geval wettig zijn voor het Hoogste Hof van dezen Staat of eenig Rondgaand Hof 
of eon van deszelfs Regters op aan hen of hem gedaan aanzoek door of ten 
beboevo van eenig alzoo in bewaring gesteld persoon en op bewijs aan hen of hem 
gedaan, dat hehoor1ijke kenn:is is gogeven van hot voornemen om zulk een aanzoek 
te doen, aan den Staatsprocuronr te gelasten dat de aldus gecommitteerde persoon 
ontslagcn worde, tenzij gegroncle redcnon worden ,·oorgebragt, waarom zulk Hof 
of Regter een zooClanig ontslag niet zou gelasten. 

5.-Dcze wet zal aanvangen en in werkiug treden wanneer en zoo spoedig als, 
de Staatspresident, of andere beambte helast met de Regoering van dozen Staat, 
bij Proclamatie onder zijne hand en het Grootzegel van dozen Staat zal vorklaren 
en proelameren, dat de W etgevende Raad dor gozegde Kolonie Natal behoorlijke 
wettelijke voorzieningen zal bebben gemaakt tot gevangonneming van misdadigers 
die vlugten mogten naar eenige plaats binnen het grondgebied of het ge;r,ag der 
gezegde Kolonie, en die beschnldigd mogten zijn met h:~dreven te hebben binnen 
dezen Staat oenige van zoodanigo misdaden of overtredingen als hierhoven gemeld. 

Gegeven te Bloemfontein, dezen lhl.en dag van Mci, 1872, op last van den 
HEel. V olksraad. 

(Get.) G. P. VISSER, Voorzitter. 

J. Gn:o. FRASER, Secretaris V olksraad. 

ORDONNANTIE, No. 2, 1872. 
Ordonnantie, belangende do admissie van Doctoron in de Regten om voor de 

Geregtshoven in dozen Staat te practiseren. 

N ademaal het noodig bevonden is, om de als Meester in de Regten gepromoveerde 
buitenlaudsch wonende porsonen zonder examon te admitteren, om voor de 
Geregtshoven yan dezen Staat als Procureurs te practiser·en : Zoo wordt mits 
deze door den HoogEdelen Volksraad vastgesteld on bepaalcl :-

1 *.-Dat in het vervolg elk persoon die in Holland den graad van Meester in 
de Regte1i verkregen heeft, of die voor de Hoogcre Geregtshoven der Kaapkolonie· 
als Advokaat is gendmitteerd, en daarvan bewijs a.an ZHEd. den Staatspresident 
}evert en zich binnen dozen Staat met der woon vcstigt, a]s zoodanig zoncler 

* Zie Arts. 26 en 39, Ord. ~o. 14, 1877. 
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·exa.mon hot; rogt zal hebben om yoor de Gere~tsbovcn van dezen Staat als 
Procureur te pmct.iseren, nn, ulvorens voor :t.ijne admissie £1.5 sterling t.e betalen 

flll den eed van getrouwheid, ovcreenkomstig Schedule A, in handen van den 
V oorzitter van het RondJaande Geregts:t,wf, ter eenige plaats zitting boudende, te 
hebben afgelegd. 

2.-De aldus toegelateno personen zullen niet ondorworpen zijn ann de 
hepa1ingen van Ordonnantie No. 1, 1862, met uitzondering echter van do Artikelen 
.{), 7, 8, 9 en 10, die van kracht blijven, Iuidende als volgt :--

(;.-Ingeval er hij den Sta.'ltspresident klagten inkomen over wangedrag van 
cene Advocaat, Procureur, :Notaris of Agent, in zijne hetrckking als 
zoodanig, stelt hij dezel ve in lmnden der Commissie in Artikel 1 ver
meld, di-e dezelve oudcrzoekt en den aangeklaagde daaromtrent vcrhoort. 

7.-Alle I~anddrost.en en Vrederegters zijn ver·pligt attn de Commissie, op 
daartoe door hattr gedane aanvragen, alle rnogelijke hnlp to verleencr1 
in het beboorlijk onderzoeken der in het eersto artikcl vermeldc klagtcn. 

8.-De Commissic zendt van hare onderzoekingen in Artikelen 2, ·'t en tJ 
vermeld, Rapport in a<1n den Staatspresidcut, die overeenkomstig dat 
Happort iemand al of ni.et toelaat als Advocaat, Procureur, Notal'is of 
Agent, of hem als zoodanig al of niet schor£t in de uitocfening der 
praktijk voor eenen tijd niet te bovengaande een jaar. 

9.-Ben Advocaat, Procnreur, Notaris of Agent, die twee malen geschorst 
is, wordt, wederom in dezeHde straf vervallende, van zijne betrekking 
vervallon verklaard. 

10.-Dc. Commissie iu Artikel 1 verrneld, vergadert te Bloemfontein, behalvn 
wanneer zij het noodig acht elders bijeen to komen. IIaro onder
:~.:oekingen geschieden in hot openbaar, met dien verstande ecbter, dat 
het Gonvemement altijd het regt aan zich behondt de ha.nd(\lwijze vart 
zulke Procurenrs, Ad vocaten, Notarisseu en Agenten :r,elf te beoordeclen 
en, zoo noodzakelijk, wei te kunncn snspeudeeren of to ontslaan. 

De uitspraak van zoodanige Commissie zal echter ondcrworpen zijn ~tan 
Appel of Revisie naar het Hoogstc Geregtshof. 

::L-Advocaten, onder doze Ordonnaniiie toegelatcn, zullen zich hebben te 
gedrageu ovel'eenkomstig de tarieven van bclooning voor. Proeurenrs reeds no 
hier bestaande of hierna te ·worden vastgesteld. 

4.-Alle bestaande wetsbcpalingen, welke met deze wet in Htrijd zijn, houdcn 
'Op van kmcht to wezen bij het in werking treden derzelve. 

5.--Deze wet treedt in working op wodanigen tijd als door den HJ;Jd. Volks
raad of door ZHBd. den Staatspresi.dent under zal worden bepaald. 

scmmuu; A. 

Ik, A.B., zwecr getrouwheid aan het Gouvernement van den Oranjevrijstaa1 
~n deszelfs wetton; ik beloof de wetten van den Staat te eerbiedigen en te gehoor~ 
.-;amen en mij dien overeenkomstig al~ eerlijk man to gedragen en mijn prakt.ijk 
.als Ad vokaat en Procureur getrouw voort te zetten. 

Va.stgesteld den 14den dag vnn :Mei, in het Jaar Onzes Heeren, Een Duizcnd 
Acht H onderd '1\vee~en-Zevent,ig. 

(Get.) G. P. VISS}-::R, V oorzitter. 

J. G~<:o. FI-tAS~~H, St.,:.cretaris. 
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ORDONNANrriE No. 3, 1872. 
Ordonnantie tegen het vernielen van Wild in don OranjevrijstaaL -

237" 

Nademaal in de laab:~te tijden in een godeelte van den Oranje"Vrijstaat, h~Ashokkcn, 
wildebeesten, springhokken en ander wDd, op eene overbodige wijze, tor 
wille v~Ln deszelfs vellen door person en vernield 'vorden en Ordonnantie No: 
1, 1858, niet genoegzaam drrarin voot·ziet, wordt mitsdien door den HEd. 
V olksraad van den Omnjevr·ijstaat beprtald en vastgesteld :--

l._;_Het znJ :niet geoorloofd zijn aan eenig persoon, om binnen dozen Staat 
meer springbokken, blosbokken, ·wildebeesten, of ander wild tc dooden datl men 
tot gebruik van het vleesch noodig heeft; en zoo iemand voor eenig bevoegd 
Geregtshof kan worden ovm·tuigd dat hij zoodanig wild }weft gedood, slechts met 
oogmerk om een handel te voeren met de Yellen, zal hij voor elke ovortrediilg' in 
eene boete van niot meer dan £l.G Rterling vervallon; of in gebreke van betaling, 
in gevangeuisstraf met of zonder bardon arbeicl, geene drie maanclen to boven
gaa.nde. 

2.-0rdonnantie No. 1, 1858, zal van kracht zijn ook onder de bepalingen 
-van dezo Ordonnantic. 

3.-Alle '\Vet...,hepalingen met deze Ordonuantio in strijd worden terug·
gutrokkcn. 

Deze Wet zal 1u werki11g treden eenc:.1 maand na deszelfs publicatie. 

V nstgcstold den 22sten dag van J\Iei, 1872. 

(Get.) G. P. VISSER, Voorzitter. 

J. G1w. lntASl~R, Secretaris. 

Olt.DONNAN'l'IE No. 4, 1872. 
(}rdonnantie tot het. daarstellen van cen Hoogste Hof van AppPl in den Oranje

vrijstaat, is herroepcn en vervangen door Ordonnantie No. :.>., 187.')~ 

Ordorinantie op het Openbaar Omlerwijs voo1· Blanke Kinderen in den Or.t.nje
vrijtitaat, is het·roepcn en Yet·vangen door Ordonuantie No. l, 1874. 

0111)0NNAN'l'IE No. 1, 1873. 
Ordonnautie, regelende de Pligten tusschen Mt..'esters en Dienstboden. 

Nadem~-tl het noodig hevonden is, de pligten tusschen Meesters t~n hunne 
gekh.mrde Dienstboden te regelen ; zij hot mits dien door den Hoogl'1dclen 
VolkHraad van den Omnjevrijsta.at., in z1;jno zitting van Mci, 1873, VR.~t

gesteld e.n hcpaald :---

1.--Dat gekleurde persouen zich alf! n.lgenwenc dienstboden knuneu ver .. 
binden, hebdj mondeling of in geschrift. 
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2.-Dat een mondeling kontract, om wettig te zijn, zal moeten worden 
aangegaan in het bijzijn van twee getuigen, of zal knnnen worden bevestigd door 
de getuigenis van twee personen.'" 

3.--Schriftelijke contractcn duren niet langcr dan twce jaren, en mondelinge 
een jaar. 

4.-De vorm van een zoodanig contract luidt ongeveer als volgt :

No.--. 
CONTHACT. 

Verscheen voor mij, , van------, en---~----. 
De eerste ondergetcekende verbindt zich aan den tweeden ondergeteekenden, voor 
den tijd van-----, als algemeen dienaar. 

De twoede ondergeteekende verbindt zich aa,n den ecrsten ondergeteekenden te 
betalen, als loon, de som van ------ per -------, met huisvesting, 
voedsel en klecding. 

Gedaan te -------, op hcden den ·--- dag van ---, 18--. 

Als Getuigcn : 

5.-Algemeene dienstboden zijn dezulken, die allerlei handwork hinnen o£ 
buiten 't huis, op dorpen en woonplan.tsen verrigten, of vee hoeden. 

6.-De respectieve Hoven van Landdrostcn nomen kennis van al1e geschillen 
t.usschen meester en dienstbode, en zullen met hot oug op stand, karakter en 
gedrag in het algemeen, en in hot bijzonder naar eigen discretie, de strafbepa.lingen 
overeenkomstig Artikel 1, Ordonnantie No .. 5, 1857, toepassen, te weten: 
Pligtverzuim, ongehoorzaambeid, . brutaliteit., rustverstoring, mood willigheid, 
mishandeling van dieron, achteloosheicl, nalatigheid en desertie, zoo als in de 
verschillende afdeelingen hioroncler omschreven :-

A.-\Vanneer de dienstbode zijn dienst niet volgens verbindtenis aanvaart. 

B.-W anneor de dionstbode hot work niet doet zoo als door zijnen meoster, 
of op diens last aa.n hem opgedragen, volbrengt. 

0.-vVanneer hij. zijn meester, wcgens ongehoorzaamheid of nalatigbeid., 
schade aandoet. 

D.-'\Vanneer hij onachtzaam of zonder vlijt. zijn week verrigt. 
E.-Wanneer hij hot aan hem opgedragen werk niet op den hepaalden tijd 

aanvaard, of hetzelve zonder noodzakelijkheid verlaat of.verwaarloost. 
]j,,-W anneer hij zich door den c:lrank onbekwaam maakt tot de behoorlijkc 

vorvulling zijner pligteu. 

G.-W anneer hij op do hehoorlijke, door zijn Meester aang01Yezen slaap
plaats niet overnacht. 

H.-Wanneer hij zonder, veri of in eigen belang-, of in helang vau anderen, 
iets van waarde, behoorende aan zijnen Meester of dim1s hniHgenoten, 
gebruikt. 

I.-Wanneer hij zijn mem;ter of diens hnisgenoten door daden, woorden of 
dreigementen beleedigd, of diens rust verstoort. • 

J.-W anneer hij eenig dier, van of door zijn meester hem toevertrouwd, mis
handelt of beschadigt, of eenig aan zijn meester behoorende goe
deren, mood willig of door achteloosheid breekt of verwaarloost. 
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K.-Wanneer eon veewachter van de aan zijne zorg toevertrouwcl, doch 
vermist vee, geen voldoende rekenschap kan geven. 

I ... --Wanncer eenig good ter bewaring, of bezorging, of oppassing aan een 
dienstbode door zijn rneester, of door iemand anders, ten behoove van 
zijn meester afgegeven, en hij daarvan geen voldoende rekenschap 
kan geven, of hecft laten verloren gaan. 

M.-Wanneer con dienstbode de dienst van zijnen meester verlaat, om doze 
te verklagen en de klagteri. geheel ongegrond worclt bevonden. 

N.-Wanneer hij doot· zijn Meester ergens gezondE:m wordt, of verlof hceft 
om te gaan en langer als noodig is verzuimt, of over ziju tijd, of 
gehec 1 weg blijft. 

0.-Wanneer hij de schapen van zijn meester met anderen, wegens nalatig
heid of met opzet, door elkander laat loopen. 

P.-Wanneer hij het aan hem ter oppassing gegeven rundvee met anderen 
aan eenige besmettelijke ziekte lijdende, maar hem als zoodanig 
bekend, door elkander laat loopen. 

Q.-W anneer hij aile billijke bevelen van zijn mcester niet gehoorzaamt. 

7.-Ingeval een dienstbode door zijn meester aangeklaagd wordt, zal de 
Landdrost het vonnis rogelen, met het oog op aile feiten en omstandigheid ter 
zake dier klagte, te weten ; veroorzaakte provokatic, kosten, moeiten en tijd
verzuim aan zijn meester veroorzaakt. 

{' 8.-Ingeval van de mishandeling eener dienst.bode, oi niet ,·ervulling van 
Let contract, zal hetzelve door den Landdrost vernietigd kunnen worden. . 

9.-Zoo dikwijls als de meester kln,gten tegen zijn dienstbode heeft, zal hij 
hem voor den Ln,nddrost ter toregtstelling ( zonder last brief) kunnen brengen. 
In geval van gering vm·zuim of oneenigheden van geringen aard, kunnen de 
geschillen door Vrecleregters en Veldkornetten voreffend worden. 

10.-vVanneer een dienstbode zijn tijd heeft uitgediend zal zijn meester hem 
zijn loon geven ; bij gebreke of weigering wn.arvan, zal zoodanige bediende, op 
eene verkl!tring van den Veldkornet of eenig V rederegter, dat bij to arm is om 
de kosten van bet proces te beta.Jen, voor den Landdrost moeten worden tocgc
laten om "pro cleo " tot verhaal van zijn loon te procederen. 

11.-Van een dienstbode wordt vereischt (gezond zijnde ), ten allen tijdo tot 
den dienst van zijn mecster gereed to zijn. 

12.-Geen contract zal, wegens de beslissing van eenig geschil tusschen don 
meester of dienstbode, zoncler vonnis van den Lauddt·ost of w·ederzijdscho toe
stemming van partijen, als vernietigd of ontbonden beschouwd worden. 

13 . .:__Iemand tegen wien het bewezen wordt dat hij ter kwader tronw eens 
anders dienstbode heeft trachten to onderhunren, zal worden veroorcleeld tot eene 
boete niet te bovenga~mde £5, of bij wanbetaling, 14 dagen gevangenisstraf. 

14.-Alle opzettelijke verzuimde dagen zullon door den dienstbode ingediend 
worden. 

15.-Allc schadon vregens eigene schuld door een dienstbocle aan zijnen 
meester veroorzftakt, zal hij, behoudens de op hem gelegdo straf, daartoe het 
vermogeu bezittende, geheel of ten eleele mooten goec1 maken, waartoe, de Land
drost, na verhoor van partijen, vonnis kan vellen, met de kosten, cxecutabel met 
.een lastbrief, op de gewone wijze als in Civiele Zaken bij de Lagere Hoven. 

16.-:FJen dicnstbode zal zijn Meester, des vereischt, op reis binnen de 
bevolking in Zuid-Afrilm moeten vergezellen, rnits bet vooruitzigt bestaat, dat de 
meester binnen den huurtijd weder terug zal knnnen zijn; ook zal de dienstbode 
den meester vergezellcn en dicnen, wanneer doze van woning binnen dozen Staat 
verwisselt. 
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17.-Niet.s in dew Ot·donnantie vervat zal belctten, om w~tnncer er werkelijk 
misdaad door eene diem;tbode gepleegd is, een voorloopig onderzoek ingesteld, en 
hij deswege voor do bovoegde Geregtshoven geproscqueerd worde. 

18.-A11o klagten gomaakt door een dienstbode tegcn z1jn mecster, of door 
een_l\feoster tegen zijn dienstbode bij den Landdrost,, zal vervolgd worden door de 
Terschillende TJanddrostklcrken ; of waar dezulken niet zijn, d.oor hen die namens 
den Staatsprocm·eur ageren. 

19.--Alle boeten vcrhaaJd onder de voorzieningen van deze Ordonnantie, zullen 
aa.n de Publieke Schatkist verantwoord worden. 

20.---Alle Veldkornettcn zijn ?·p.'w facto v" rederegtors in hunno respectiove 
wijken, met dien verstancle, dat Veldkornetten, nls Vreueregters, goon gczag 
kunnen ujtoefenen op dorpen waar IJanddrosten govestigd zijn. 

21.-De Veldkornetten en VrPderegters, onder doze Orclonnantie, zullen ver
pligt. zijn om behoorlijke aanteekeningcm to houden van aile zaken die voor hen 
gebr-agt worden, on alle getuigen onder eerie te hooren; en zullen jurisdictie 
hebben om cone boetc op to lcggon geen £2 lOs. te hoven gaande; en bij gobroke 
van bdaling tot lijfstraf toe to passen, niot to hovongaande het bedra.g v:m 15 
slagcll. met zoodanig instrument als gowoon1ijk door het Gouvernement wordt 
gebruikt ; en zal er van aile vqnnissen door de V oldkornetten gcgeven, rl~gt van 
appel zjjn binnen 10 dagen na hot vonuis, gratis, yoor e<Jnig partij die zich 
verongelijkt mogo gevoelen, naar het Hof van den Imnddrost. Bn wanneer het 
be~ezen zal w·orden dat eenig Veldkornet of V recleeegter zich aan ovortreding 
van doze hepalit;1gen }weft schnldig gemaa,kt., zal hij voro01·deeld ·worden door het 
f_~anddrosthof, iri'fene boete niet to bovongaande £lt> sterling. 

22.-V eldkor~etten en V rederegtori'J honden notnlen van aile zaken vvaarin 
1:ij vonnis geven, en 7:al dezelve alle drie maandon aan den lJanddrost van hun 
di3trict ter inza,ge, met de ontvangcno boeten, overhandigen. In geval van a.ppel 
door eonig partij naar hot. IJancldrosthof, zal die partij verpligt zijn de eopijen van 
ijtukken in appel aan den Landdrost over te brcngen. 

2:3.-0nder de benaming van vee in deze Ordonnantie vermeld, zullen 
begrepen ziju paardcn, rundvee, schapen, bokkon, ezels, en zal het enkelvoudigt~ 
ook hot meervondige gotal, en het mannelijko ook hot vr-ouwelijke geslacht 
aanwijzen. 

2·4.-Alle wetsbepalingcn in strijd met deze Ordonnantie worden herroepen. 

2;i.-Deze Ordonuantie zal kracht van wet hebben twee maa.nden na der
~elver publicatie. 

Vastgesteld op 21. Moi, 1873. 
G. P. VISSER, Voorzitter. 

J. GEo. }~ItASER, Secretaris. 

ORDONNANTIE No. 2, 1S7a. 
Ordommntie No.2, 1873, is vervangen doot· Ordonnantie No. 1·, 1876. 

OH.DONNANTIE No. 3, 1873. 
Ordonnautie, bepalende do regtcn van Reizigers door dezen Staat, enz. 

S'l-ulenmal het aa.n den Volksraad gebleken is, dat Ordonnantie N't). 2, 18Gl,, 
zijnde eene Ordonnantie bepalende de regten van ReizigerR door dezen St.a~t, 
met betrekking tot uitspanningen en bet weiden en trekken vtm vee, met 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



Ul'l'~PANNING:EiN EX 1'RbKJ.'.ADKX. 24f 

8trekt tot genoegen en tevrodenheicl \;an het; mueromlllel dor hnrgers: Zo(• 
beslnit de Ha.ad, dat genoemde Ordonmmtic worde vernietigd, t'll (lut w·ord( 
bcpaald en vastgestelcl :--

1.---Elke pl:w.ts binnen dezeu Sta.a.t ,;nJ onderworpen :;;ijn aan eeue uit:srJal:l
ning, door den eigrmaar, hnnrder of bewonce \an zoodanige plaats to worden 
aangewezen en des verkiczeude te worden afgcha.k:end, \nun· znlks niet reed>: 
bepaald is, alsmede het t.oestmm van eenu gelegenhe-id aan eenigen r:miJlieken weg:' 
voor heii grnzen van vee, tot eenen afstan<l nm vi_jf mi.nnt·.r·n gaans, dat is niet tf• 
boveng~1ftlH.1e 000 schreden aan de ecno of andere zijtk vn.n don weg, en tot 
drenkiug van znlk vee in eenigc rivier, sprnit of pod, met ui"twndm·ing vau 
gema,n.kto da.rnmeu, 1miten eenigen g·owono watorloop of fontPin, die gebruiki, 
worden tot bovochtigiHg van tninen of bndurij~n. \Yamwe1· rcizigc·rs niet op ck 
n.angewezene uitspa.uning· yerkiezen nit to spamwu dan znJlcn zi_j na bekomene 
goedkcnring van den eigomw.1· der phats op eon a.ndcr dccl dcr plaid~s moge11 
11itspannen tegcn hctaling y:m 1H. per ~->pftn OSS(~ll. 

2.-Geen los vee znl door hot vnhl vn.n (-.•euigc plan.ts mogon wol'don voort
gedreyeu ander . .; clrtn in of bim10n ticn selll'l~(le1t vnn oenen Jmb!ieken woo·: echtf·J· 
~nl het gooodoofd zijn voor troepen gr·ooL \ec~ van moer c1an vijHig in l~;l troop. 
of klein veL~ van meer clau hondcrd Z<trrWlt, om htngzaam we.i.dt~ndu over· oorrig(· 
plan.ts te ga.an, mits niut vt.:rd~;;t• dan hij .::\rtikd 1 is hepn.ald ann de zijdo vn.J1 
eenigen pnhliekun weS4' gwmde, '.Yelkn zijdo de oigenaa.t· of Lcwoner d.es verkiezendt· 
»:al mogen doen nrtnwijwn, mits da,t het voor zulk vee dnoulijk zijn :,ml daar la.ng-i
te ga.an, en niet langer lla,u t-'Cllen dag tn i..rekken op l!enun af;:;tancl \'an drie urrH 
te vocL, en 1nits dat puut• ?.n!k wcidend voorttrokken huiteu den weg g·emw schadt· 
worde toego1ra._g·t aan eonigen da.m of wutet·voor, tnin of za:1ilaw1. Znlk Yee zrtl 
uok niet door dknnl\cq· rnoge11 lonpl'n m•~t Ot~liig <tndc1· vee~ dat, op :zoodanigr· 
plaats mogt gmzen. Bij uvel't;n:d.iug ltiervan znl du cjg('mlflr YH.l1 :wodanig vc~· 
IJndcrwoqwn zijn n.n.n zoollnnige -.;chadevm·g;oecl iJJg, nh: Ynlgenl-' wnt a:l.n dm-1 
eigc·narn· of bowoner yau (1t·ll grond za.l belw,reen to "v,wrllm 1{1(:·gekend. 

:-5.-~ion:mnrl zal vura:oge11 b1Jgcr op du plaaL;.; van. r·vJi per;'=oon te \·crtoovett 
tla.u 24, m·en lmiU•n ve1·lof ....-an deJJ e1g·enwtt· of howo1tcr, i;pnzij lwt beru door 
~tngeiukkon. uplooping van rivicreu of aw1crc ouvom·z.icne oJnsbndigher1cn ()nmo
geJijk: wordt· gemlwJ:t vet•tlet· \"i)!lri; tc n:izc11. Bij oyr~rtrv(l:ilJg hiernm zaJ zij!1 
n~e natn· lwL selmt mogen -\, orden g\~Zottdell. 

'-k--lJu uigt:unn.r of chijn·t· vau t:eu1gen t.ruop gt'U()1- of kJuiu vuu, :~.rd, ingeval 
~to ei.~onaR.r· of br:woncr vn.u e(•llt~ plnats zn1ks mog-t begPt:H'Cit., vel']'li.g't zijn mel 
zn]k vee va.n den a.Jgomecnen we2,· nf i;e wijken, en Zl)(ltbnig hekpud. tc voJgen. 
als hom zal uangom·zeu \\·m·d<~n, m tts cht zulk trekp:.ul. Hid gdweJ ui.L do rigtin~--:t 
vnn het doel nw zulkon f:rukket ga., of onnoodig- oyer gebergtPn Nt moc:ijt.·.lijkc e:t.1 

voo1· hct vor~ rmdudig(~ stl'eken veld, doeh sl.eclt1 s tcu dnel lwefL orn dcu eigenaat' 
,~an :.mlke Jll:laiis nict te bc;nn,ck•elelt in ccui{-! vdcl du(l!' Item YOOJ' bijzondm·t· 
eindl'n, ltet-.zij nwr oss<Jn, paa1·den of ln.rnmer.·on g(•spanrd. Ook zal zulkc trekker 
moetut ovcrmwhi:en up zoodnnigu plardk, ul~ lwnt floo!' den plnrLts eigc.~naat· of 
l)O\\'Olle!' z:1l wo:·lbn :l.angcwt•:r.cm. [ugevni van eeui,2,·e 0Vei·tr:)ding, zal eEme boet~ 
van niot mc>l:l' rlan {~tl noeh m.iudt~r dan .£1 dotw ccn:ig 1x~\·oegd Ucrngtshof moge•: 
wordeD opgclegd. 

;\.----Ten opzigto 'can het trekkc11 nwt gruoi;;• teoepun n:c:, :ds in de hW:ti·st 
voorafgaando af<leeling V(•rraeld, over dm·pon en dot·pswPihnden, zal hot geom·
loofcl ziju door l\hmicipalo of algmneonn regnlatien te voorzien. 

G.----Door gl'oot ,,.ce~ in do voorgn:tl!llo ::d\leeling;en Yan d('W OnlunnantiP 
vcrmelcl, zttl worden vcrsi:aan rundveP, paarden, e::r.els en muilen, t:1l lLOOl' kle:!J: 
vee, schapon, J,okken en Yarkcm;. 

R 
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7.-De I..~~mddrost van elk distl'ict r.aJ :jurisdictie hebhon in do heslissing van 
aile g-eschillen of overi;redingen onder~ de Yooi·zioningen van doze Ordom:antit:· 
vallende. 

8.---Deze Ordonnantie zal kracht van wet hehben, ecn maa.nd na. datum van 
publicahe. 

Yastgestold op den 27sten dag van 1\fei, 1878. 

G. I'. VISSJ-DR, Voor-zitter. 

J. GEo. EB,ASJ<JH, Secretaris. 

ORDONN .AN'r:ll!~ No. ,:t, 187:J. 

Ordormantio, warM·onder Schietkruicl k~u1. worden :ingovoercl en vm·kocht dooy· 
Kooplieden .in den Oranjcvrijst.aaL 

1.--Artikel 2 van Ordonnantie No. 7, 1808, wnarhij do handel in aBe soorten 
van schietkrnid onder het ui.tsluitend hestnur n1n het Gouvernc1ment van dozen 
Strmt is gehouden, 'vordt van n.f hot in working trorlen der navolgende regulatie~ 
opgeheven en buiten working gesteld; znlJende de onn·ign hepalingen van de 
bovongemelde Ordonnantie, v;elke :niet in strijd r.ijn nwt de nn,volgende artike1en, 
van kracht blijven. 

2.---Personen handehmdo in steden of dorpen 1n dozen Sbtfl.t 7.nllon bij dez.eu 
het regt hebben, en ViOrdcn toegelaten, om a.!le soorten r,;ehietkruid voor eigmw 
rekening te vcrkoopen aan blanke peesoneu, tegen beL ni.t.nemeu van eene licentie, 
gerekenil tegen £5 's jam·.'l, to 'vorden betaald aan den Landdrost V[LU lwt district 
wa,aronder zoodanigo lmnc1e1aars mogen surteren. 

3.--rren einde schietl:::rnid ten verkoop :in te voeron, moot men zieh voorzien 
van pormitten, te 'vorden uitgereikt door don Gonvernoruent:s Secretaris, vamcn~ 
het GouvernemoniJ van dozen Staat., overeenkomstig den vorr:n \-oorkomende in 
Sehedn1e JD van Onlonnantie No. ·7, 1858, en men zal tovens verpligt en gehoudcn 
zijn voor znlk een permit arm clon Lu,nddrost ten hehocvc van het Gonvornerneni· 
te betalen tot dckking van impost.geldcn op iedcw lb. ingevoerd schietkruid, dC' 
som van drie pence sterling, overoenkomstig Artikel J vau Ordonnantie No. l. 
1864. 

4.-Bij ovcrtreding van lJot voorgaande artikc1, znl (1e overtret1er worden 
besehouvvd zich attn falsikit to hebben schuldig gomaakt, en bjj overtuiging 
daarvari voor oc1iig bevoogd Gcn•gtshof worden aangcklaagd en gostraft ovel'eon~ 
komstig de W~?t. 

5.--Handelaars in schietkruid :~.ulleu voepligt zijn op eigmw k•oston, een of 
meer geschiktc krnidmagazijnen tot berging van hot door hen ingevoercle kruid 
op te rigt.en, op eonen veiligen afstand, doch binnen beroilz: van de stad of hei, 
dorp, welke onder l10t onmiddelijk toezigt en beheor zal >vorden geplaatst varl 
minstens eenen bekw:1l1len ill}1gazijnmeester voor elke stad of dorp ; zutlende :wo
dan:ige mav,az1jnmeester door het Gouvernemeut. worden aaiJgesteld (met iuacht
neming der kcuze van do kruidhande1aars ), doch onder voorwaarde dnt zoodanig 
magazijnmecster door de kruidhamlelaars zelve zal worden bezoldigd. Het kruid
magazijn zal moeten worden voorzien van eenen bliksemafleider. 

G.-Ingeva1 kruidhandelaars mogten verzuimen om ecnen magazijnmecster, 
als in hot vorigc artikel vermeld, ter aanstclling nan het Gouvernement voor tf\ 
dragen, zal zoodauig magazijnmcester door hot Gouve1·nement dadelijk mogov 
worden benoemd en aangesteld voor rekening van de kruidhandelaars. 
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7.·---0nmiddelijk nude ontvangst door eonigen handelaar van schietkrnid en 
andere krijgsbehoeften, za,l hij de ontvangst dam·van in geschrift moeten rap
porteren uan den op do plaats van verkoop gevestigden Jjanddrost of V rederegter ; 
-en die ~tmbtonaar of zijn plaatsvervanger, zal on verwijld toezien, dat de hoeveel
hcid ingevoerd kruid met, de verleende permitten overeenkornt. 

8.-De Jjanddrosten van de districten, en waar gom1o Lmlll.drosten zijn de 
Vrecleregtors, op dorpen alwaar handelaars in schietkruid mogen zijn gevcstigd, 
zullen ten alle tijde vrijen toegang hehben binnen private kruidmag:1z.ijnen, om 
namens het Gouvcrnement zoodanig onderzoek in to stollen, en ordo te hand
haven, als vereischt mogt worden, ten eindo den h:1ndel in schietkruid behoorlijk: 
te regelon. 

9.-Het is op cone goldbooto van minstens £25 en hoogRtens £100, of bij 
non~b~~taling, van gova.ngcnisstraf van minstens 3 on niet te hovengaando 6 maan
den, ycrhoden, om aan con blank pcrsoon krnicl te verkoopen; alvorons eon permii• 
zal worden ovorgelegd, onderteekencl door don I.Janddeost of Vrederegiier, op 
dorpon wa:1r geon Landdrost govestigd is, onder wiens jnrisdictie do lnnidhande
laar sorteert, nvoreenkomstig don vorm voorkomende in schedule D van Ordon
nantie No. 7, 1858. Ook za.l goon geootero hoeveclheiil. dan tien ponden kruic1 in 
gew:igt tenzelfdon i.ijde rum een on denzelfden persoon \Yorden vorkocht. Het zal 
den I-'ancl(lrost of Vrcdoregf.er vrijsbtan cen permit te weigeron tot don verkoop 
van k:rnid. aan cea verdachii pm·soon, ingeval hij g·ogrondo redenen Jweft te 
gelo\~cn, <ht het km1c1 voor onwottigc doeleinden wordt vedangd. 

1.0.-Goeno pormjtten mogon ·worden ve1·leend. om schietkruid nan kleudingen 
binnen de:-:lm Staat to verkoopon of te verruilen zondcr spocialen last van de11 
Staatspresident of zijne plaatsvervangors. 

11.--Het is vcrbod.en op eone geldboete van minstens £25 en hoogstens £100, 
of bij non-bebling, van gevangenisstra.f van minstens 8 en niet to hovengaande 
6 mattnden, om s~hietkruid aan eenigcn klourling hinnon dozen Staat, zonde!· 
permit, to verkoopcn of te verruilon. 

12.-De respectiovo Iictnddroston, of Vredorcgters op dorpen waar goene 
Landdl'Osten gevestigd zijn, worden bij doze gebst, om reg·isters te openen en 
a.an to ltouden nm aile pennittcp., tot verkoop van schiet.krmd, door hen van tijd. 
tot tijd k:rachtens doze reguln:ties uitgorcikt. 

1:3.--Tngeva.l van overh·ccling van con of meer der hoyengemelde art:ikolen, 
zal, alwaar geene speciale bocte is bepaald, de op te leggen lJoete zijn van £1 toi. 
£10, of bij non-bctaling, tot gevangenisstraf van minstens 8 dagcn en 11iet te 
bovengan.ndo eon man.nd. 

14.--Het Hof van den La,nddrost, I.~anddrost en Heemraden, m1 hct Rond
gaande Gerogtshof zal naar den aard en graad der overtreding van doze regul:"ttiel'! 
en van cbt gedeclto van Ordonmmtie No. 7, l8t18, dat uog Yan kmcht blijft, 
jurisdictio hebben en vonnis uitspreken. 

15.-Het Gouvernement behoudt hct regt·, om. zoodanige artikelen van tijd tot 
t~jd bij te voegen of terug te roepen, als noodig mogen wordcm geoordeold . 

.BiJvoegsel 't:an den Yolksraad van 24· Odober, 187:3. 
De lt:1a,d besluit dat in die districtsdorpen 1<vaar geone kruid liceutieu 

zijn uitgenomen of hoowel licentien uitgenomen zijn, doch tie gclicentieerde han
delaar geen. kruid ter yerkoop heoft, de Landdrost bevoegd zril zijn narncns het; 
Gouvernement an.n de burgerf! kruid te verkoopen tot tijd eu >v.ijlen krnicl bij den 
gelicentieerdo handelaar verkrijgbaar zal zijn. 

16.-Deze regulation zullen kradr/; van ,,ret hebhen van al' hedcn. 
V astgesteld op 29 Mei, 1878. 

G. P. VISSJ~R, Voorzitter. 
J·. G1w. FHASBH, Secretaris. 
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ORDONNAN':riE No. u, 1873. 
Ordonnantie, tot het oprigten van Pnblieke Schuthokken in den Oranjevrijstaat,. 

vastgesteld door deli HEel. Volksraad van den Oranjevrijstaat, in zijne 
Vergadering, gehouden te Bloemfontein, op den 2den dag -.,:an .J nnij, in 
het jaar 1873. 

' N ademaal het noodig geacht, wordt, dat voorzieningen worden gemaakt, regelende 
de w:ijze waarop Schuthokken voor Vee mogon worden op~erigt,, en over het 
dam·in geschutte Vee beschikt: Zoo wordt bij deze vastgesteld en bcpaald, 
dat aan .I';H]Dd. den Staatspresident zal vrijstaan van tijd tot tijd de oprigting 
van Sclmthokken voor Vee binnen dezen Staat goed te keuren, op zoodanige 
plaatsen als hij zal goed vinden, mits zoodanige Schuthokken op geene 
nadere afstand van elkander opgerig;t worden dan 18 mijlen, en de Schut
moestees daarover te benoomen ;'X:-en dat de Yolgendo Regulation zullen 
\Yorden nagekomen en opgevolgd, met betrekking tot eenig geschnt Yeo, niet 
aoor eenige Stads- of Dorps Municipale Regubtien geschnt zijndo, te weten: 

1.-Alle vee op private gronden, niet binnen eenige Municipaliteit gelegen, 
hindet'lijk zijnde, kan \~e~~ naar de schut gebragt worden, behalro vee nan 
eenig reiziger toehehoorenct'e, dat op gemeldo gronden-die door algemeen regt tot 
nitspan6iiigplaats dicnen-graast; maar inclien er geeno schntplaats door of 
onder eenige Mnnicipale Regulation zal zijn va!'ltgesteld, zal het vee, dat schade 
binncn eenigc .Municipaliteit veroorzaakt, naar de algemeeno schutphats gebragt 
wor<lcn. 

2.-Mits altoos dat vee, hetwelk in eenen tuin of op gecnltiveorden grond, of 
aan eonc insluiting (muur of heining), dam, wa.terloop, hooi- of"'koornmijt schade 
heoft veroorzaakt, niettegenstaande dat het den eigenclom is van eenen reiZ":iger, die 
-nitgespannen he~ft, als in de voomfgaande afdecling is vermeld, wettiglijk in het 
Schut mogt worden gobragt. 

::.-De Schutmeester zal geregtigd zijn do volgende boeten en andere eischen 
'"oor •-reschut vee te yordoren, to weten :-

~ Voor iedere ezel, muil of paard £0 0 ~) 
, , stnks hoorn vee. . . 0 0 G 
, , schaap of bok . . . 0 0 Ojt 

en voor hoeden en oppassen van hetzelve, twee pence per dag voor ieder ezel, muil, 
-paard of stuks hoornvee, en eene haJve penny per dag voor elk schaap of bok, 
alsmedo de koston yan advertontie wanneer vee reeds g-eadvcrteerd, gelost wordt 
voor de verkooping, dat door den eigenaar van zoodanig vee betaalcl moet worden, 
voor den tijd dien ltetzel ve in het Schut is geweest, geene dertig dagon te boven
g:aande; en, mtdat do hotaling van hovengemclden eischen en van mijlgeld, tegen 
do rato van zespence per mijl~ waarin de volgeude afdeeling nader \-oorziet, 
geschied zal :~;ijn, zoo zal het genoemde vee, aJclns in bet Schut gehragt, dadelijk 
aan den_eigenaar, of aan hem, die van woge den eigonaar Vlm dat vee dusdanige 
hetaling doet, teruggegeven worden. J31t-ri<~tafiiig van eenig mi;jlgeld, zal de 
Schutmeestor claarvoor !;:witantie nemon, en die nan den eigenaar van hot vee bij 
·do lossing van het:.~:cl ve toonon. 

Lt.-De Schntmeester zal, bij lwt afloveren van veA aan hot Sehut, vorpligt 
zijn, ind:ien gevorderc1, dadelijk: het mijlgeld te betalen aan den per·soon die 
zoodanig vee aftovert, naar rato in de vorige afdecling vermcld, doelt aan niet 
mecr dan een 11ersoon. Geen mijlgeld zal voor eenige distantie boven de twintig 
mijlen worden toegestaan, en geene betaling voor hot terugkeeren naar huis 
van eenigen pcrsoon, die ~":oodanig vee n::u1r do Schnt zal gebragt hebben. Ook 
za] het niet wettig zijn om eenig gotal voo to \ erdeclon en op afzondorlijko tijden 
naar het Schutte zenden, met het dod om daardoor de kof-5ton vau verzending to 
vormeerderen. · 

'lf Zi0 art. 1, 0l'd. Xo. 22, 1877. 

~ .. 
t Zic Arts .. ~ en 8, Ord. No. 22, lti/7. 
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5.-W anneer vee, aan meer dan een persooh toebehoorende, tegelijk naar het 
Schut gezonden wordt, zal de Schutrneostcr het regt niet hebhen om van elken 
eigenaar afzonderlijk bet vo1le mijlgeld te vorderen, maar zal hot mijlo-eld naar 
evenrcdigheid door de verschillende eigenarcn betaald worden. 

0 

6.--Wanneer door den eigenaar of door ieman.s! __ ~-n~-~0!'!£ IUtmens hem, aan den 
Schutmeester het mijlgeld, enz.-; voor geschut vee betaald zijn- geworden, zal de 
Schutmeester verpligt zijn om daarvoor kwitantie te geven -..vaarin alles ahonder
lijk gespecificeerd moet worden, wat door of namens den eigonaar aan hem iR 
bctaald. 

'7.-Wanneer ook de eigenaar van eenig geschut vee bij den Schutmcester-
tot het lossen daarvan-zal aanzoek doen, maar niet in staat is tegelijkertijd do 
wettigo boeten eu anderen eischen te bctalen, zoo zal gemelde Sohutmeester 
gemeld vee atleveren en slechts eon voldoend getal terughouden, waaruit aile zoo
danige eischen, tot op den tijd van hot lossen of verkoopen van het alclus terug
gehouden vee (indien dit het geval rnogt zijn) kunnen verhaald worden. 

8.-Iemand, die zelf vee naar hot Schut brengt, zal mondeling, en iem:md 
die het door een ander zendt, zal schriftelijk aan den Sclmtmeester opgave doen 
van het gezonclen getal en de pJaats van waar het gezonden is, en den afstand ; en 
d-e Schntmeester zal zonder zoodanige mondelinge of schriftelijke opgave geen vee 
in het Schut ontvangen. De Sehutmeestor zal van de mondelinge opgave aan
teekening houdon en de sehriftelijke in het oorspronkelijke bewaren. 

9.-Ingeval van schade door het. naar het schut gezonden vee veroorzaakt, zal 
U.e benadeelde partij het regt hebben om zoodauige scbade dadelijk door den 
veldcornet of twee onpartijdige personen to laten ta.xeren en zal hij verpligt zijn 
om aan den Schutrneester daarvan kennis te geven en hem de taxatielijst onder
teekend door den taxateur of taxateuren, zoo spoedig mogelijk toe te zenden; 
in zoodanig geval zal de Schutrneester moeten zorgen d11t de schado volgens 
taxatie door den eigenaar bij het losscn van zulk vee vooraf aan hem betaald zal 
worden, en ingevar~van verkooping van zoodanig vee, zal het restant bodrag na. 
aftrek der boeten en eischen, voor zooverl'e noodig, aangewend worden tot yer
goeding ,-an de door dat vee veroorzaakte schade. 

10.-lndien de eigenaar zich met de taxatie der schade niet kan vereenigen. 
als zijnde te hoog, zal hij regt hebben om de schade zooals getaxeerd aan den 
Schutmeester of de benadeelde partij onder protest te betalen, en zal de I.~anddros1J 
of V recleregter, naar de keuze van partijen, t.wee personen bonoemen om de schado 
andermaal te taxeren, mits dat zoodanige tweede taxatio plaats hcbben zal binneu 
48 uren na afloop van do cerste taxatie, en zullen de kosten in elk geval godragen 
worden door de partij die in het ongelijk zal worden gesteld. 

11.-vVanneer de eigenaar van eenig vee dat schado Yeroorzaakt heeft in 
eenig land, tnin, enz., zoo als in .Artikel 2 omsehreven, aan de benadeelde partij 
.aanbiedt om de schade volgens taxatie te betaJen, zal deze verpligt zijn de aange
bodeno betaling aan te nemen, en het vee aan den eigenaar af te geven en zal hij 
het regt niet hebben om mijlgeld te vordercn indien hot vee niet reeds naar het. 
schut gezonden is. Ook zal de zender van zulk vee, wanneer het reeds op weg is 
naar het schut en de eigenaar yan het vee aanbiedt om het voile mijlgeld, enz., te 
betalen, bij de betaling het vee dadelijk aan den eigenaar rnoeten afgeven. Indien 
de zender van zulk vee echter weigert om het mijlgeld aan to nemen en het vee 
niettemin naar het schut zendt, zal hij gehouden zijn tot schadevergoeding aan 
den eigenaar van het vee van ten minste vier maal het bedrag van het mijlgeld. 

12.-De Schutmeest.er zal ten alle tijde eenig vee, naar het schut gezonclen, of 
aldaar---op de wijze als in de voorgaande afdeelingcn vermdd-afgeleverd, in het; 
Schut ontvangen of doen ontvangen, en eon bmvijs afgeven, volgm1s eoncn vorm. 
door den I.~anddrost aan hom te worden voot·geschrevcn, door hemzelve, of doot' 
iemand die voor hem agcert, onderteekend. 
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13.- -.Do Sehutrnet'ster zal voor het in het schut gebragt vee behoorlijk zorg· 
dragon, en van af den dag, nadat hot m het schnt ontvangen is, en zoo vervol
gens elken dag, van 's mMgens negen tot 's narniddags vijf ure, ter gr:1zing 
uitzenden. 

14.-Dc Schutmeester mag geen geschut vee gebruiken of docn gebruiken, 
onder eene boete van £5 tot £10 steding voor eene overtreding van deze afdeeling, 
en schadevergoocling schulclig zijnd.e aan den eigonaar van het geschut vee (indien 

1 
er zoodanige r:;chade door hem of door d.e achteloosheid zijner bedienden an,n het 
geschut vee mogt veroorzaakt zijn.) 

15.-De Schutmeester zal veranhvoordelijk ZJ.JU voor gesehut vee, dat door 
,;ijne zorgelooshoid of die :~;ijnor wachters mogt vcrloren gaan. 

16.-De Schutrneester zal een hoek houden, volgens eenen vorrn door den 
r~anddrost aan hem voorgcschreven, waarin hij eene ware en naau wkeurige om
schrijving houdt van al hot naar het schnt gezonden vee; terwijl hij tevens de 
namen der zendcnde personen de datum der ontvangst, alsmede die der .lossende 
personen, met do da,tums van lossing, zal aanteekenen, en a1s het vee met, gelost 
is, wat daarnm is g-eworden; vcrdcr alle hijwndero opgavcn die de Landdrost zal 
:ooodig vinden to gelasten. 

-. 17.--Icmand vuor een regtbank overtu:igd >Vot·dende van het .in het schut 
gobragt,e vee, nit bet schnt of hot veld, onder toozigt nm eenen wachter, zonder 
last of tocstemming van den Schutm.eester to lwbbcn \veggenomen, of hetzclve op 
den ~veg, terwijl het wettigJi:jk naar het schnt gczondon wercl, te hebben ontnomen, 
~~arvoor iedel'O l-modftnigo overtreding ondorworpen zijn aan eene boete, niet te 
bovengaandc tien ponden r~terling, of bij non-betaling inhechteniszittiug voor 
oenigen tijd, niet to bovengaande deie maanden. 

18.-Indien er eenig vee, zonder ~tan vrago tot lossing, gedurende dertig 
dagen in het Schut geweest is, zoo zal do Schntmeester hetzelve op dun eerstvol
g-emlen yorkoopdag yan schutvee publiek verkoopon, nadat hij hot ge•-.;-one brttnd
mcrk, waarvan de lottera vooe elke schutplaats door ZHEc.1. den Staatspro.sidont 
7.ullen wot'Cleu goedgekenrd en gepubliceerd, onr:n iddelijk voor do verkooping zal 
g-ehmnd hohhen, mits dater veertien dageu v<Sor do verkooping eene ko11nisgoving 
en boschrijving van bet vee dat verkocht worden, in de Gowcernenwnis Courant zal 
goplaatst 7:ijn en het bedrag van zoodanigo verkooping, na aftmk yan alle onkos
ton, zal door den Schntmeestor am.t den Lrrnddrost op den eersten dn,g der volgende 
J~'mnd overhandigd worden, om in de pnblieke kas gecleponecrd te worden, ten 
emde het arm den eigenaflJ' (indien binnen 12 maanden gevordord) worde nitbe
·taald. De vorantwoording atm c.len Landdrost zal moeten goschiec.len onder de 
verklaring en volgens de vormen gewoonlijk door vendn-afslagers gev·olgd, met 
overlegging van behoorlijke certificaten van de veeschillende koopers. 

19.-Do Sehntr.neestor zal geone afslagers-liccntie voor hot verkoopen van 
(~(mig schntvee bc•hoeven uit to nemcn, noch verpligt zijn eenige Gouyerncments
pcnningen, met bctrekkinO' tot zooclani~e verkoonino· te verantwoorden, welke 

• - 0 .... :.~ . . b • •• 

verkoopmg op do d01·pen elken Zaturdag namiddn.g ten 4 nrc, en m de WIJken 
elken Woensdrtg ten l ure moct gehouclen warder~. Elk stuk vee dat uit het 
schnt verkocht zal worden, zal enkel of per hoofcl rnoeten opgeveild worden, 
ochalve. schapen en hokken, waarnm het getal geen tien te gclijk to boven zal 
gaan. Do verkooping zal aan het schut en voor kontante betaling gehoudeu 
worden, en de 8chutmeester 7:al voor elke yendutie en de bekendmaking dattrvan 
op de gewone wijzo door hot dorp o£ op de plaats, waar dezelve gehouden wordt, 
mogen vorderen vijf shillings. 4 

20.-De Sdmtmeester zal geen vee, dat door hem in zijne capaciteit verkocht 
wordt, hetzij direct of indirect, mogen inkoopen. 

. 21.-Do Schntmecster zal ten aile tijde, bij verzoek van eonige partij, of bij 
"'1seh van den Landdrost, zijne booken ter inspectie moeten producoren. 
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22.-De persoon, die eonig ''ee onwettig rin d.e Schut zal hebben g<~bragt of 
gezonden, zal--tot eene vergoeding aan den eigenaar-gehollden ziju van alle 
;,;chn.de, kosten en vorderingon, die uit 7.oodanige handelwijzo ontstonden, en 

' tevens tot de tcrngbctaling van het dnbbele hedrag der sclmtbocten, voor dat ,·eo 
, gevordeed. 

:.!8.-· --\Vaunecr eenig vee, dat nanr hd sehnt gobragt, aanstekelijke ziekten of 
aan ;r.ooda.nige fonten onderhevig is, dat de Sehntrrwcstor or be1nvaar in zict om 
het te houden, znC' ~al hij bij den lJ~tnddrof;t., Vrodercgict· of Veldcorn·et rmnzoek 
doen om instt·ucticn, hoe h1j in znlk goval. moot ha~1delen; die, m1 kort, onder
~oek, zoochnige orller zal mogon ge,·cn voor hot; dooclen of de chclclijko vcrkoop
ing daa.rvan, of wat aan hem voor de vcilighcid v~tn lwt pnbliek noodig zal 
6chijncn ; en zal de Sehntnwester vcrpligt zij11 om zoodanig- ucsmet. vee in cone 
afzondcrlijke knu:d of pbnt.-5 t.e houdeu tot tijd ert \Yijlc hij van do- bcvoegde 
a uthoritejten insl;ruction :;;n! hcbueu onhangcn hoo daarmede te }umde~en. 

24.---X!onmnd dio cc.mig vee naat· hct sdmt zcm1t of hen voort:, zal zulk ,·eo mogcn 
r·ijden, noch geheuik:en, noch door h:1rd chijven, of n-at dan ook, mogon bescha
digen, op straf van hocte, hiurn::t vermcld hehalvo do Yc~.-pligtiug tct scha.devcr
goeding, dio door den oigc11aar weUig kun gevorderd -yvorc.1en. 

25.--Wmmoer eono sehutplaats door den 8taatspr:esident zal zijn vastgssteld, 
z.oo zal hct in dn Oou?_:crncnumts Cotu·u.ut- -tevens met den nanm vnn den Schut
me2ster----bekend gm1lU}tkt wonlcn. lc'rnand yee mme het schut zendendc, zal zich 
van de naaste schntplaatH,/ gelegon in ltet district alv.-aar de schade of orertreding 
hceft plaats gevondenrJ ELOt~ten bcdicDcu. 

26.-Do Schutrncester zal voor de oprigting on Iwt onderhoud ·yau cene 
sdmtkraal moden zorgell, die tever:~; grooL sterk en veilig genoeg iH om ecnig 
vee te ben1tten en in reilige bcwariug te houden. 

~7.---Do 8ehutmcest.el' zal zorg <hagen, dat or bij zijno afwezigheid ecu a,ncler 
persoon voor hem agcert, Yoor wiC'ns gedrag hij tenms YCl'ttnt;woordclijk z::tl zijn. 

~8.--Varkons of pluimyce, sebade voroorzakcude mm tuinon, bebouwde 
Ianden, dammeu, waiicrleidingon, grarm of huoi op pt·i \':tte land en, mogen 'iYettig 
door den eigenaar van de beschnc1igdc tninen, enz., gedood worden. 

29.---Nimnand zal voemogon oenig vee, dat h1j voot·nerrwTlS is naa:r hot schnt 
te zenclcn, Ianger nan t.c houdcn dan 24 uren, of langer dan l2 nrcn op eenige 
:"'.ndere phats op to sluitcn, onder vorhenrte van ecno boete, niet tc~ bovongna!1de 
vijf JJOnd sterling, voor clkc oYertrediu,Y;; echter zalniemand verp!ig~ zijJJ eenig 
vreemd ,-eo, (bt bij bern op de plants komt H'1nloopen, muu- hot sehnt te zenllen 
biunen den tijd van oene maand; doeh znlk vee :;;al uict door hem of iemand 
andcrs in gebnrik mogcu ,,vorden genomen tot cen1go dienst hoeookgenaamd, en 
ook niet door vastbiuden, kniebawlen of op conjge :mder~) wijze mogen -.,vorden 
gest1·emd of mishandeld, on.dee verbem·te vn.n eeno boetc, njet te bon~:ngaande tien 
pouden sterling, of bij go broke yan bctn ling, geyangcmisstraf met of zonder 
harden :wbeid, nict to bovengaamle ch·ic maanden voor elke O\'ertrcdi11g, hehalve 
het regt van schadcY<:rgocdi.ng, door deu t•igcnaar van het vee tl' wordoa uit.ge
o~fend. 

:30.--Xiemand z:d hct. regt hcbhen oru neemd ,-cc, dat bij hem op de plaats 
komt an.nloopfln, hij pnblieke veiling of op eenigo andere wijze to verkoopen, 
onder yeL·beurte eener hoct.e nw £15 sterling ~~n zal bij dam·cnbo.-en aansprakelijk 
ziju tot volle schadevergoeding aan deu cigonan.r van hot veo door hem vcrkocht. 

:n.-Onder de benocming van veu in cenjge van do voorgaa,nde afdeelingen 
(uitgenomen waar een bchoorlijk onderschcid is gcmaakt.) zullen bcgropen zijn 
paa.rden, hoornvee, schapen en bokken van elkon ouderdom en ~wort., en in hei; 
verstaa,n van deze regulaticn wordt gcmeencl, dat de volgende woordon en ui.t-
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drukkingcn voor derzelvcr mecning hierdoor aan dezelve toegevoegd zullen staan, 
in zoovmTe a]s znlke meeningen niet nit den zamenh::mg van het onderwerp kunne11 
opgemaakt '''orden, dat \\'il zeggen, · dat enkelvoudige woordon tevens cone meer~ 
de1·heid van prrsonen of zaken te kenncn goYen; en woorllen die het mannelijk 
!S'eslaeht aanwijzc11, tevens voor persontm of dieren van het vrouwelijke geslacht 
moeten verstaan .. worden, en het woord paard tevens muilen, ezels en venlens 
beteekent; en bet woord hoornvee ook bullen, ossen, vuarsen en kalveren aanwijst. 
~Tan mjjlcn sprekende ·worden drie mijlen gerckend op een uur to voet. 

32.·---·Voor eonigc overtreding van de .-oorgaande Regulation, waar geene 
;;;peciale voorziening is gemaakt, znl de per;.won, d us overtredende, onderhevig zijn 
aan cone boete, geen vijf ponden sterling to hovengaande, of bij gebreke van 
hetaling tot inhechteniszitting, geene maand te hovcngaande. 

B3.--··A1le boeteu en straffen door deze Regulation bepaa1d, zuUen in hetj Hof 
'Van den J.m1ddrost- -die jul'isdict.ie zal hebben in de afdeeling, alwaar :wodanigi 
·~vertreding zfd hehhen plaats gevondeu---mogen worden verhaald. 

0'±.-Df'ZO 01·donnantie zal in ·werking komen, en kracht van wet bebben 
f'ene rnaand 11a datum van pnhlicatic. 

8.}.--A11e we1:sbepaJingen, in strijd met het hierin vastgestelde, worden her~ 
!'Oepen van af deu dag dat deze Ordunuantie kracht van wet zal hehben bekomen. 

Yastgt~stdd op 2 .Tm1ij, 187:3. 

G. P. VISSER, Voorzitter. 

J. G EO. .IT HASER, Seeretarilll. 

( )rdonnantie op bet Openhaar Onderwijs voor .Blanke Kinderen in den Oranje~ 
vrijstaat. 

I.-.. ALGEMFJE:~E HEPAT..INGBN. 

l.-- -De ·volksraatl Htelt :jaarlijks ecne som gelds beschik haar, ten behoeve van 
bet Openbaar Onclerwijs in den Ora.njevrijstaat. 

~----·Deze som wordt hehemd door den Uitvoerenden Haad. 

:3.--Zij strckt tot ondersteuning van onder\vijzers en scholen in rlen Omnje
vrijsiaat; tot het oprigten van schoolkamer;:.; en onderwijzers woningon in dorpen ;* 
tot ltet schenkcn ran toelagen ann lt·crlingen en kweekeli.ugen ~ 
kor;ttJH ,.::lll d•"I+-£.ta.a..t.; tot het URHsebnf.fen :n.m wp dq10t V'!ll sciwol!wl~ e:n 
hot hct bozoldigen van :wodnni.~e nmbtenaren, als 7.ullen worden aangesteld om 
•.>Ver het Openhi:ar Onde-rv1rijs opzigt te hehben. 

II.·-RET TOEZIGT O.P Hl':'I' OPENBAAR OND.l:<;RWIJS. 

1.---Het toezigt op bet Openba.ar Onderwijs gaat nit van den Voiksmatl, en 
volgens last van denze(yen van het Ui.tvoen·nd Bewind. 

2.- --De Volksraad draagt het hoofdbestuur van het Openbaar Onderwijs op 
;:.;~an eenen Inspckteur van het Onderwijs. 

:3.--D~tm.Ir van hot Onderwijs geniet een jaarlijksch salaris van £600 
(~1·1 £~ir rcisk~stcn. 

* Zie Art. 16, Ord. No. 7, 1877. 
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4.-De .lncpekteur -van het Onderwijs doet jaarlijks vcrslag aan den Volksraad. 
yan den staat van het onderwijs, welk verslag daarna wordt. openbaar gemattkt. 

5.- --Het verslag van den Inspekteur van het Ondorwijs bevat berigtaangaande 
den toestand :--

(a). Van do seholen dor rondgaande onderwijzerf'l. 
(b). Van de wijksscholen. 
( t.J). Van do districts seholen. 
(d). Van het Bloemfonteinseh Grey College. 
(e). Van do Gonverncments sehoolgebouwen. 

, 6.---Ue Jnspekteur van het Onderwijs bezoekt de districts scholen eenmaal 's 
jaars ; de wijks en andere seholen zoo veel mogelijk. 

7.--Hij overtuigt zich door examens van de gemaakto vorderingen der leer
lingen. 

H.--Hij neemt, indien noodig, kennis van klagten tegcn de onderwijzers 
ingebragt, en onder~~:oekt dezelven. 

\ 
"" 9.--llij heeH de magt om eenen onderwijzer voorloopig in ~~:ijne betrekking 

te schorsen. 

10.--Hij brongt kbgten tegen de onderwijzers, wanneer hij zulks noodig 
oordeelt, ter beslissing voor den Uitvoerenden Raad. 

11.--Hij beveelt onderwijzers aa.n bij ZHI~d. den Staatspresident ter aan~ 
-stel]jng, bevordering of belooniug. 

12.- -Hij zorgt voor de eenvorrnigheid van het Openbaar Onderwijs, en 
.bepaalt de lcerhoeken en de -..vijze van onderwijs op elke school. 

18.--Hij brengt voor den lTitvoerenden Haad a.lles -..vat hem ter hevordering 
,~on het o:nderwijs nuttig en noodig sehijnt . 

..._ 14.--Hij be:.;list over aile klagten tegen de onderwijzers die niet het vcrlies 
'Van eer en bet.rekking tengevolge kunnen hebben. 

15.---Er bf'Htaat in elk district eene districts-sehool-commissie, hestaande nit 
den Landdrost, den Predikant der N ederduitf'ch Gereformeerde Kerk, als 
officieele leden. en drie a.ndere leden door den Uitvoerenden Ran,d te benoemen 
met inachtnen~ing van de keuze der ingezetenen. 

16 ---De districts-school-eommissie heeft mede toezigt op de districts en wijk~ 
scholen, alsmede op de scholen dcr rondgaande onderwijzers. 

17.-De districts-school-commissie hondt elke maand eene gewone Verga
dering en C{•ue huitengewone, wanneer t-..Yee barer leden zulks noodig oordeelen. 

18.--lJe districi:s-sehool-commi::;sie bezoekt de districts-seholen maandelijks; 
de andere scholen zoo veel mogelijk. 

19.--De dir-;tricts-school-commission houden in elke districts-school twee 
maal 's jaarR school examen, en in de wijksscholen m:instens eenmaal 's jaars. 

20.-Zij levcren elk jaar verslag van don staat yan opvoeding en onderwijs 
van hun district aan den Inspekteur van het Onderwijs; en vullen de staten door 
'hem gevorderd naauwkeurig i11. 

21.-Zij brengen klagten tegen de onderwijzers ingebragt, indien noodig, rer 
kennis van den Jnspekteur van het Onderwijs. 

22.-Zij hebben de magt om, indien zulks noodzakelijk is, leerlingen uit de 
de school te yerwijderen. 
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2:3.·--Zij zorgcn voor den noodigen voorraad boeken en schoolbohoefton, 
volgens opgave van den Inspektcur van het Onderwijs, vocn· zoo verre dat moge
iljk is. 

24.·---Er wor<H in elke wijk eenc v;ijk8 sehool commisHic aangesteld, bestaande 
uit vijf leden, door de inwoners der wijk gekozon, clio in hunne wijk toezigt 
houden op de wijks- en rondgaando seholen, en van don tocsta,nd derzelven ver
slag geven a:m den Inspcktour van het Onderwijs. 

25.-De 1rvijks-school-commissie hondt aJle twee maa:ndcn eenc gewone ver
gadoring en cene buitcngewone, wanueer twee harer leclen zulks noodig oordeelen .. 

26.-De wijks-school-commissie bepaalt de plaats waar do wijks-school 
gesticht zal worden, of waar de rondgnande ondenvijzm·s school znllen honden. 

27.--Drie 1cdcn in eeni~o school-commissio zullen ccn quorum uitmaken; de 
onofi:icieele leden der school '"commission worden voor drie jarcn gekozen, net welken 
tijd zij aftredcn, doch herkies)mar zijn. 

28.--:-Hct bcdrag der schoolgdden zal aan de schoolcommissien o-v·crg.~laten 
w.orden lmmcn de volgende bepnrkingen, narnelijk, dat niet minclc~r dan nJf, en 
met meer dan tien shillings per maand moge gevorderd wordeu voor de lagere 
vakken van omlerwijs, met eene kleine vermecrdm·ing voor elk der hoogere 
vakken ; maar de besluiten dcr school commission ten opr.igto van deze en andere 
huishou~.elijke zaken zullen aan cle goedkeurillg van den Im1pukteur van het 
Onder>VIJS ondenvorpen zijn. 

29.- -De schoolgeldcu zullen door den Penningmeestcr der school-commissie 
ou niet door den onderwijzer zelve11 ge"ind worden. 

30.-Voor elk £20 door het Gonvm·nem(;nt als toclage geschonkcn, zal een 
kind van onvermogende oudors, door de sehool commissio a11n to ·wijzcn, kosteloos 
onderwijs kunnen ontvangen. 

lii.--YAX In: O~DlmWIJZERS. 

1.-Het Gonvernement van den Oranjcyrijstaat ondersteunt als onderwijzers 
iu den Vrijstaat :-.--

(a). De onderv,·ijzcrs aan de HJoemfonteinsche Kweck- en Norman.! 
Behool. 

(b). De di.striets onclerwij;~;e1·s. 
(c). De wijkr; ondenvijzers. 
(d). De rondgaande onderwijzer;.;. 
(e). De kweekelingen. 

2.-Geen ondorwijzer zal \·oorhLan eene toelago van het Gouvernement 
genieten tenzij hij niet aileen vold.oencle getuigschriften bezit van goed zcdelijk 
gedmg en Protesta·ntsche godsdienstige beginselen, maar ook eon certificaat hebbc 
van ecne erkende eommissie van exarninatoren, of, na afgelcgcl examen, een 
eertificaat van den Juspekteur va;n het. OndenYijs hcbbe vcrkregen. Deze bepaling 
r.al op ondcrwijzeressen ook van toepassing zijn. 

3.-Het examen van oudenvijzers zfLl plaats hebben volgens de regulation in 
bijlage A. 

4.-Een ccrtificaat van de derde klasse, of een varr. gelijko Yi'aarde zal van 
iederen w ijks- en rondgaanden onderwijzer gevorderd worden ; en zoodra het 
mogelijk is, een certifi.caat van do twecde klasse, of eon diploma, dat daarmede 
gelijk sta,at, zal worden vereischt nm iedoren onderwijr.cr van ee;.w districts 
school. 

5.-In elko der districts-scholen, waar het gemidde]cl aantalleerlingen niet 
minder dan vijftien iR, st.elt ZILPJd. de Staatspresident, op voordragt van den 
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Inspekteur van het Onderwijs, eeuen hoofdonderwijzer aan, met ccn jaarlijksch 
salaris van £150 ; £50 -voor huishuur of het vrije gebruik van hot Gou vernem.ents 
acboolgebouw; en de school en kostgelden der leerlingen. 

6.-De districts onderwijzers zijn \"erpligt ondcrwijs te geven volgens de 
instruction van den Inspekteut· wm 't OndeTv•,rjjs, en naar aanleicling van door hem . 
.,_angewezene sehoolboeken gednrende niet minder dan 2[) uren des weeks, behalve 
tijdens de vaca11tien. 

7.-Ztj zullen zorgcn voor grondig onderwijs in de Hollandsche en :.UJngolsche 
l.alen en zijn verpligt, zoo uoodig, eenen hulpondenvijr,cr te bezoldigen. 

8.-Zij makc:n de districts Hehool commission bekenu met de namen der 
kinderen welker oudcrs vveigeren de noodige schoolbocken te koopen, of die, door 
hun sleeht gedmg, de school tot nadeel strekken. 

9.-:Ue ondcrwijzer is verpligt een dagboek tc houdcn ''marin naauwkeurige 
atmteekening wordt gehouden yan het gedrag, geeegeld of ongcregeld school gaan 
der Ieerlingen en van lnmne gemnakte vorderingen; hij moot ook de staten door 
den Inspekteur ·van hot Ondcrwijs govorderd naauwh.eurig invullen. 

10.----Do ·wiJ"ks ondcrwi 1'zers out.van()'en eon J·aarli.J'ksch salatis van £100 
J • b 
oenevens n·ije woning, en do school eu kostgeldcn hmmer lcerlingen. 

11.-/':ij zijn ym·pligt onderwijR te geven volgens instruction van den Inspek
tt:m.· v~il het Onderwijs, en naar aanleiding van door hem aanbevo!en schoolboeken, 
met mmder dan 25 uren des weeks, bolta.lve gedurende de vacantws. 

12.-Zij moet.en grondige kcnnis bozitten van de Hollandsche taal en de 
ht~ginselen der :FJngolsche taal, of omgekeerd. 

13.- -- Zij goven aan do wijks scJwol eommissie kennis van het geregeld. ?f 
ongeregeld schoolga:>1n hnnner lcerlingen en van hot gedrag derzelven, en ZlJU 

g·ehouden daarvan een dngboek te lwndPn: zij zijn ook verpligt de staten door den 
lnspoktour Yan hot Onderwijs rmanwkcnrig in te vullen. 

1 4.-] )o rondgaande undenvijzers ontvangen cene juarlijksche toclage van 
t;,)V of ~£75, bent:vens do sehoulgelde11 luwner lcerlingen. 

. 15.-De bovem·crmolde regnlatien met hetrekking tot de wijks onderwijzers 
'-I.in ook van toepassing op de rondgaande oDderwijzers. 

l6.-Kvi"eekelingen :~.ijn :jongeEeden, die zich na 011f:vangon onderwijs wen
SI~heu voor to bereiden tot den onderwjjzorstand. 

17.-De op!eiding van kwcokcEngen voor den Staats dienst zaJ plaats hebben 
volgons regulation in bijlage B. _ 

18.-Voor elkeu kweekeling, die het examen met goed gcvolgd afgelegd 
been, zal :-r.ijn onder\vijzet· ecn geschenk van £5 krijgen. 

H~.--Do jaarlijksche wetlstrijd der seholen zal plaats hobben volgens regn
latien in hijlage C. en hot aantal benrzen za1 voorecrst vijf, elke van £ti(), 
bt:d.ragon. 

20.-I~eno commi.ssie van ex:aminatorcn znl doo1· hot Gonvernoment aange
liteld ,,·orden om <ten Inspoldenr van het OndenvijB hehnlpzaam to zijn bij het 
c:x:a.mineeron van onderwijzers, kwoekelingen en leerlingen. 

l"Y.-VAN DE SCHOI,li:N EN SCHOOLGlmOUW~;N. 

1.-llet Gouvernement van den Oranjevrijstaat zorgt yoor het oprigten van 
be.hoorlijke schoolgebomve11 in de dorpen yan hot land, naar gelang 's lands 
I.ruddclen zulks toelaten. 
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2.-Uit het bedrag van £15,000 ten behoove van opvoeding en onderwijs op 
de Begrooting uitgetrokkcn, zal eene som van £3,000 beschikbaar gesteld worden 
voor het oprigten van scboolkamers en onderwijzers woningen in dorpen, welke 
som zal onder het beheer zijn van den Uitvoeronden Raad, en onder de verschiJ~ 
lende dorpen worden verdeeld naar gela.ng van omstandigheden. 

:3.-De plannen en specification ''an zulke op to richten gebouwcn zullen door 
den Inspekteur van het Onderwijs moeten goedgekeurd worden. 

•t.-.:._ W aae geene Got1vernements schoolkamer in een dorp bestaat, en geen 
geschikt locaal gratis te krijgen is, zal de som van £25 voor schoolhuur kunnen 
toegestaan worden. 

5.-"\Vaar het noodzakelijk is, zal de lnspckteur van het Onderwijs de magt. 
hebben om, op aan beveling van de wijks school con1.missie, eene som van niet 
meer dan £20 jaarlijks voor de gehecle wijk toe te staan als schoolhuur voor df' 
rondgaandc scholen. 

6.-De school local en en -..voni ngen zoo wel van de rondgarmde als van d~ 
wijks Onderwijzers zullen aan het oppertoezigt van den lnspekteur onderworpen 
zijn. 

7.-Het Gouvernement stelt de som van £1.)0 jaarlijks beschikbaar voor 
iedere wijk waarin geen dol'p opgerigt is, het aan de keuze van de inwoncrs der 
wijk latende of zij eene vaste wijks school willen stichten, of liever een aantal 
rondgaande ondenvijzer.s, drie niet te bovengaande, willen hebbeu. 

8.-\tV aar eene school is in een dorp, gecne hoofd plaats yan een district; 
zijnde, en tevens door de inwoners der wijk een rondgaande onderwijzer verlangd 
wordt, zal het bedrag van £150 voor zoodanige wijk te worden toegestaan alzoo 
vet·deeld worden dat de dorps onderwijzer £100, en de rondgaa11de onderwijzer 
£50 als salaris zullen zullen erlangen. 

9.-De jaarlijksche toelage van £150 zal uitbetaald worden zoodra de ondcr
wijzer of onderwijzers hnnne betrekking aanvaard hebhen. 

10.-'Tot ondersteuning yan eene vaste wijks school zal £100 jaarlijks gegeveu 
worden als salaris voor den onderwijzer, en £[10 yoor hunr van school vertrek en 
onderwijzers woning. 

11.-Er zullen minsten 15 kinderen moetcn zijn, welker ouders zich ver·
binden hen een jaar lang ter wijks school te zenden ; met dien verstande ecl1te:r 
dat van dezon regel kan worden afgeweken onder buitengewonc omstandigheden. 

12.--De verhuurders van hot gebouw zijn verpligt voor· de insix<tndhouding 
daarvan te zorgen. 

18.--Indicn de wijks onderwi izer ongehuwd is, zorgen de juwoners der 'vijt: 
voor geschikto personen om de kostleerlingen aan te nemen. 

14.-Geene toelage zal aan eenen rondgaanden onderwij7.er geschonken 
worden. wanneer het aantal leerlingen minder dan tien bedraagt, of wanneer dfl; 
ondet'Wljzer: minder dan zes maanden op eene plaats zijn verblijf houdt, of wanneer 
de school bmnen den a.fstand van twaalf mijlen gelcgen is van eene andere school. 
welke ondel'steuujug van bet Gouvernement geniet. 

15.-AJle klagten tegen wijkH of rondgaa.nde onderwijzerR mocten ter. kennii" 
gebmgt worden van de districts school commiwsie. 

16.-De jaarlijksche t.oelage der ond.~1·wijzers zal nitbetaald worden, zoo lang 
de scholen aau de vcreischten der wet blijven voldoen. 

17.-Aan bet Grey College wordt verbonden eene :N ormaal school, op welke 
jongelieden, die zich wenschen toe te wijden a~m den onderwijzerstand, hunllf' 
wetenschappelijke opleiding kunnen ontvangen. 
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18.-Zoodra de behoefte gevoelcl wordt aan de in werkirw tredirw dozer 
bepaling, zal de Regeering vo~r het salaris van eenen onderwijz~·, behalve den 
Rector, zorg dragen. 

19.-Er zal cen depot van schoolmeuhelen, lmartcn en boeken te Bloemfon
tein opgerigt worden onder het toezigt van den lnspekteur van het Ondtrwijs, 
wa.armt doze school behoeften, tegen inkoops prijs met bijvoeging van de kosten 
van vervoer, aan de school commission in den Staat zallen verkocht >vorden. Uit 
dozen voorraacl zal de lnspekteur van het Onderwijs, met goedkeuring van ZHEd. 
den Staatsprei:oiident, schenkingen kunnen maken aan scholen in bijzondere omRtan-
digheden. ' 

' \'.-VAN H:Wf ONDlmWIJS. 

1.-Het Gouve-rnement van den Oranjevrijstaat hepnalt zich tot de bevor
d.ering van het mirlclelbaar en lager onder,;vijs. 

2.-Aan het Grey College en de Normaal school wordij onderw1js gegeven in 
tle volgende vakken :-

J.Jezen, schrijven, rekenen ; Hollanclsehe en 1Dngelsehe, l.Jatijm;cho en Griek
sche, ],ransche en Hoogdaitsche ta1cm en lettel'knnde; Bijbelsc1w, algemeene en 
bijzondere geschiedenis.; aaJ·drijkskunde; algebra; geometric ; natnurknnde; 
werktuigkunclo; zangknnst; terkonen; gymnastic; opvoedkunde, praktisch en 
t.hooretisch; Godsc1ienstleer. · 

. J1~chter zal de Godsdienstleer alleeu van toepassing r.ijn op clio kindoren, wier 
ouders geone bozwaren daartegen opperen. 

3.--0p de districts scholon wort1t onderwij8 g-e~ruvon iu deze1fde vakken 
behalve waar ~r.ulks door den lns:peldeur van hot Onderwijs ondoe1matig worclt 
g-evonden. 

4.---0p de wijks en rondgaamle scholen wordt onclerwijs gegeven in do Hol
la.nclscho en :BJnge1sclw talen, in al de va.kken van hot lager ondcnvijs in ArLikel 5. 
'ran Bijlage A opgenoemd. Hot zal echter an:n do oudcrs vei.jstaan om hunno 
kinderen al dan niet de Enge1scho taal te 1aten leeren. 

5.--Elke school wordt elken dag goopenrt met gebell en hd lezen yan den 
Bijbel, en des avonds ge~loten met gob~xl door den hoofdonderwijzer. 

6.-De Volksraa.d houdt aan zich hot regt om zoodanig·e verboteringen in dit 
l.teglement te maken, als de tijd en do onclervinding mogen doen kennen. 

BIJLAGE A.-H.!WULATIEX Ol\1'l'REXT HET EXAMINEEHEN VAX OXDERWUl10HS. 

1 'x'.--Geon onder\vijzer zal voortaa.n eo no toebo·e van ltet Gou vernement 
genieten, tenzij hij eon· certifieaat van eeno erkonde C~)tnmissie vrm cxrrminatoren 
bozitte, of, na afgelegd examon, con CPt·tif:icar:Lt van den Jnspekteur vnn Onclor'vvijs 
hebbe verkregcn. 

2.-Eone commissio nm examinnJoren zrtl door hot Vrijstaatsch Gouverne
ment aangesteld worden, hesbumdo uit <len lnspokteur van hot Ondcrwijs als 
Voorz:itter, en h..-oe andot·e loden door de Regceriug voor den tijd van twce :jaren 
gekozen, maar herkiesbaar. 

:).--Do exftmons zullm1 phuds hehben tweeman1 's ja.ars to Bloemfontein op 
<len eerston 1Voensr1ag van ;rulij en den laatsten van .lanuarij. Uegenen die 
wouschen zich als canclidaten n,an te bieden moeten lmnne nameu rnd getuigschrif
tcn ntu goecl :r.edelijk g-eclrag- aan den Jnspcktenr van het Ondm'\Yijs in:;;endtm, niet 
later dan den cersten 1\1ann<bg yan April en October nan~t yoot·gnamie. 

"'' :t.ic Art. 41, Orcl. Xo. H, 1877. 
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4.-Certificatcn van uric klassen :r.ulle:n worden gegoven, met twee rangen in 
iedere klasso. 

5.---De vakken van hct. derde klasse examen znllen de vo]gende zijn :·-· 

(a). ]~ezen, schrijven, dicteeren, t:.u1lkunde, en siiijloefening in Ho1landr>0h 
en Engclsch, mot vertaling nit de eene tanl in de andere. 

(b). "'vViskundige en heschrijvcnde aa.rdrijkhknnde. 
(c). Bijbelsehe geschiccleni::;, on de geschiedeni~) van Zuid-Afrika. 
(d). ltekcnon, Loti en met gewone en tiendeeligo breukcn en de lo('l' dt.w 

evenredighccleJl. 
(e). :t-angkunst, theorctisch en pr·akLi:::eh. 
(f). Bedrevonheid in het gcvcn \Tt.n ondor1vijs aan kindcren. 

6.--De vnkken van hot bveede kJasse examen zijn al de yoornocmde onder df) 
derde klasse, en bonevens 

(g). De boginsoim1 va.n moetkundt~' on stolkundo tot en mot enkehoudigc 
vet·geli ikingen; de lcm· \':tn los:n.rit1nnen. 

(h). l.Jatijns~he ·taallamde, en hd con~trnceren en vertalen van eouor.r 
gcm.akkeli;ikon J.Jtti.ij nseho 8chrij ver. 

(.,:). Roogel'O rekonkumle en teekonon. 
(/). Staat- en mthmrkund1ge nardrijkskund0. 
(k). Algemeene t!Cschicdonis, vooral va.n de 1ricuwc t.ijcbn. 
(l). Bcginsolcn <lor natuurkunde. · 

(m). Bokendl:wid rnet Je verscbillende ]ooewijzon, en hot handlmYen va.n 
ordo on tucht. in de school. 

7.-De v~tkken van hct eerste kln.sse examen, b8\·at.ton alle clio in do tweeJe 
en clerde klass<~n opgeiwemd zijn; en daa:rnevens 

(n). De ]jatijnschc en Grieksche talon. 
(o). De :Fransehe en Hoogc.Jnitsche t,::den. 
(p ). Hoogcro moetknndo, ·stdkm1de, en dri~~hocksmeting. 
(q). Hollandsche on :BJngclschc Jettm·]nmdc. 
(r). Natuurkunde. 
(s ). )fm;iek, theoretisch en histot·ise1l. 
(t )· Pcdagogick, theoretisch en ltistori;;ch. 

_ 8.-Ee:u certificaaii van do derde klas,;e or een YaH gelijke wa.arde zal van 
iederen wijks- en rondgaanden onderwjj,~ei' gevoederd' "\vm·don; en zoodra het 
mogelijk is, een certificaat van de bvoede klasse, of een dip1oma dat da.armede 
gelijk staa.t, ~al worden vereiseht van jp<lcren ondcnvjjzer van ·eene distrid~ 
school. 

BIJLAGm Il.-RI!JGULATI.KN OM'rRJ~NT K\VEEKEJ,IN"GEN. 

1.---Jongens en meisje:~, die wenseJwn tot ecne <h·iejarigc opleiding niH 
kweekelingen aangeri.omen to wordou, moeten h nnno namen, 11iet getuigschri:ften 
van goed zedelijk gedmg door lmnnen onderwijzer en hunnen predikant onder
teekend, aan den Inspekteur van bet Ondenvijs inzencluu. 

2.-- -.;!,;jj znllen vervolgens onderzoeht wordeu, on znllen rnoeten be·wijzon dat 
ZlJ Ho1laudseh on J~ngelReh vloeijend le:;~en, eene gocdc hawl schrijven, en good. 
8tellen kuunen; z:ij moetcn ook bedrt~nm :r.ijn in de ,·ier hoofdregels clcr reken
kunst. 

3.--Degenen die hcij examen mot govtl govolg nfgclcgd hebben, zullen voor 
twee jarm1 als k-,veekelingen armgesteld worden bi.i eenen ondcr\vijr.er door den 
Tnspekteur van hot Ondcrwij~ bekwan.m gl"rekewJ tt)t. hot opleidon van znlko
kweekelingen. 
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4.-Zij z"?-llen gcbczigJ. \vorden tot hot onderwijzen Yan de bgerc kla!!sen 
<>ncler hot ?PZicht en nttar voorschriften -.,·u,n den onderwijzer; en daarentegen zai 
de onderw1jzer gehomlen zijn minstens vijf uren in do week hijzonder ondervvijs 
aan de kweckelingon te geven. 

5.-·Als het eerste janr hunner verbindienis v<.'rloopen is, zu11en zij het examen 
afieggen, en, indion zij bewijs geven dat zij redelijke vordoringen gemaakt en zich 
good geclragon hobbcn, zullon zij gereehtigcl zijn tot hot ontv~mgen van eene 
Sta,ats toelago van £lfJ. 

G.-Aan het cindo van het tweede jaar zullen zij ·weder onderzoeht worden, 
en wei in de vaJ-::kcn van het derde klasse exa.rnen voot onderwijzers. Dit examen 
met gocd gevolg gedaan, en voldoende goi!nigBchriften van zedelijk gedrag inge
lm·erd hebbende, :>:ullen zij gerechtigd zijn toi: lwt ontvangen van eene Staat,:" 
toolage van £25. 

7.-Godurcnde hoti derde ja:w zu1len zij lnmnn stur1ien voortzotten nan d1~ 
Kweekschool te Bloemfontein, of aan cone daa.rtoo gcschikte mcisjcs school Vail 

de eerste 1dasse door het Gouvornemeut m"ngowezen, waar zij Yerdcr opgeleid 
zullen worden zoo we1 in do hoogere trappen der wetcnsclmppen, a1s in de kunsi 
van onderwijzon. theoretisch on praktiscb. Aan hot e:indo van den cnrsus znllen 
zij bet ondorwijzeri-l certificaat van de tweedo ldnsso mooten verkri_ig-en, en daar
door gerechtigd ziju tot hot ontvangen vrm cenc Staats toclage van £GO. 

N.B.-vV aar hot mJOdig gen,cht wordt, kan men driemaande1.ijks ecn voor
schot aan de kweekelingen gevcn op vcrtoou van con certificaat yun den onder
wijzer d·at hot gedmg- en de vorderingen van tlo kwccke1ingen bevredigcnd zijn. 

BIJL.A.GE C.-HEGlJ.LATH:N O).ITRfmT Im~EX OPENllAllEX WEDSTniJD ])Jm SCliQJ,EN. 

1.-Elk jaar zu.l eon opcnbaro wcclstrijd van scholen phnJ.s vindcn op den 
'Cersten W oensdag van Drccm ber, door rniddcl ,·an hot schrift8lijk beantwoorden 
van vrn.gen, die a::tn de verschilloncle seho1en gezondcn >mllen 'Norden, onder bij
zondere -bcpalingnn door Jon Insp2ldeur van het Onderwijs opgesteld. 

2.-Candidn.ten moeten minstens twee jaren ona.fgebrokcn in den V rijstaat 
onderwijs genoten hebhen voordat zij tocgclaten kunnen worden om mode t(' 
dingen. De hoogere afdceling van hot Grey College en dorgelij1m lnstitnten 
znllen uitgesloten blijvon van dozen wedstrijd. 

3.-De vakk(•n van het examen zuilon (Eo ?.ijn van hct ontlerwijzers examen 
voor de derde klaflse, met. uitzonderirig van het hatst vermeldo vak:, namelijk, 
b<~drevenheid in bet geven van ondcr\vijs ; maar do vnkken zu1lon v:tn iijd tot tijd 
kunnen vera.nderd worden, mot goedkeuring van hct Gouvernement, mits een jaa:r 
vooraf kennis van deze vcranclering ·worde gegevcn. 

4.-Candidaten moctcn hunne namen arm den Inspekteur nm het OnderwijR 
inzondon op of voor den eersten October van ieder jaur, met een getnigschrift 
ooor don l.1anddrost of den Vrcderegt.er oJ1derteokend, >vaarin verkla,a1·d wordt da1 
op den eersten Doeember van hoi loopende jaar de ermdidui:en voor twee jaren 
ona.fgebrokcn school zullen gogaan hebben. 

5.-Het Gonverncment zal vijf bem·zen, elko ,:nn £{)0, geldig voor oen tijd 
van een jaa.r, besebikbaar stollen voor eandidaten, jongens of meisjes, vrolke bei 
hoogste aantal punten in het examen verkrijgen, mih; (lit aantl'tl hoven een hepaald 
minimum zij. 

6.--,-Deze henrs echtor zal genoten 'vorden aileen op voorwarLrde dat de winner 
het eerstvolgende jaar doorbrengt nan het Grey College te Bloemfontein, of aan 
eene meisjes school van de cerste kla.~:Jsc door het Gou veruemcnt aange\vczen, ter 
'Verdere voortzett.ing hunner stndien. 
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Aile wetsbepalingen in strijcl met cleze Orda,unailtie worden hiermede her
roepen. 

Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben dadelijk na publieatie. 

Vastgcsteld op 27 Mei, 1874. 

G. P. VISS~R, Voorzitter. 
;r. GEO. FRASJiJR, 

Secret.aris Volksraad, OranjevrijHtaat. 

OHDONNAN'riE No. 1, 18711. 

Rcglernent voor het Grey College te Bloemfontein. 

VA~ DE CQ:\1MI881E. 

1.-De Commissie hesta,at nit zen!ll Jeden, door de Svnocle der Nedm'duitsclJ 
Gereformeerde Kerk te benoemen, van ~welko zeven led~;n, tweo Gou\·ernement~; 
ambtonaren ziju. 

2.-De ComrniHsie kiest nit hartr midden eenen v·oorzittor, eenen Hecretaril( 
en eenen Penningmeester. 

:3.-Vicr ledcu der Commissio maken eon quorum uit. Bij stak1ng der 
stemmen lweft <.le Voor·zitter eene beslir-sende stern. 

4.---De Oommissie heeH do vo1gonde \·crp1ichtingen :-
(c~). Zij zorgi; voor de instanclbouding der ge1ouwen on eigendommen 

der Tnricltt.ing-. 
(71). Zij regelt, in vPrstandhouding met den lnHpectonr van het Onder

wijs en den .H,3ctor ntn het College, den gang van het onderwijs 
en houdt claaJ•op eon voortdnrcnd toezicbL 

(c). Zij hoeft evonoens hot opperi:oer,icht over de kostschool arm de 
lrn·ichting verbondcn, en waakt voor dt:~ hehngc·n der daar 
aanwezige kostleorling0n. 

( il). Zij stelt, volgens 'I' rust :Ueed, de onc1erwijzer3 nan, behoudens 
goeclkeuring van het Gonvenic-ment. 

(e). Zij bepaa1t het bedrrw det' sclwol- en kost<Yp]Jen, en :wrgfi, dat; door 
baron Penningm~ester de yastgostelde'"' g·elden driem;1anfle1ijksc1• 
worden ge1nd. Zij heeft echter hot reeht ann oenig-e kinder~en, 
tot m invermogcndo lmisgezinncn behoorende, de schoolgeldtm 
geheol of gedeelteli.i k kw ijt te schelclen. 

((). Zij maa.k:t :jaarJijkl-l eea algemren ve1·sbg op van den staat der 
Jnrichting, tee otlieiede pnblica.tie. 

,~;.--Uc PcnningmPe;.;tor doet ami hci; cindo Ya.n icdor jna,r verslag van de 
fondRen dor Inrichting en r'ekeni ng en VO!'tmtwoording van ziju bchcer, well" 
versing evmteens gepublienerll wordL · 

G.--·Eene gewone vergadoring cler CornmisRie \Yordt g-ohondcn aan het eincll• 
van nlk kwart;nal. Huiteng·ewono vorgaderingon wordcrt bjjccn geroepen telkens 
wanneer het hohng de1· Tnriehting hot vereiseht. 

VAN Hl':'l' OXDlmWr.Js. 

7.-Het Om1erwijs loopi· over de vakkon, bepaald in. Artikclcn 2 van § 5, 
van de Ordonnantie No. 1, 1.87 4. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



OPENBAAR ONDERWIJS. 257 

8.-De leerlingen worden verdeeld in tweo afdeelingen, eene voorbereidende 
en eene hoogere. 

9.-Het Onderwijs wordt gegeven volgens eenen jaarlijkschen cursus. 

10.-Iedere drie maanden worden aan de ouders of voogden der leerlingen 
getuigschriften toegezonden aangaande bet gedrag en de vorderingen hunne:r 
kinderen of pupillen. 

Aan het einde van den cursus heeft een open baar mondeling en schriftelijk 
examen plaats, gevo1gd door eene openbare bevordering en prijsuitdeeling. Tij
dens de zitting van den HoogEdelen V o1ksraad zal eene open bare les plaats 
hebben. 

11.-De bevordering der leer1ingen van eene lagere tot eene hoogere klasse of 
afdeeling h·mgt af van den staat dcr getuigschriften 2n van het examen. Zij 
geschiedt door de Oommissie, op eelle gernotiveerde voordracht der ouderwijzers. 

12.-Er zijn twee vacant.ien, eene van vijf woken aan het einde van den 
cursns, de andere van drie weken omstreeks de helft \·an den cursus. 

VAN DE ONDERWIJ7,ERS. 

13.-Het personeel der Onrlerwijzers bestaa,t uit den Rector, den Oonrector 
en eenen of meer J_jeeraren. 

14.-De Rector staat aan het hoofd der geheele Inrichting; hij heeft, onde:r 
het oppertoezicht der Oornmissie, het toezicht zoowel op alles wat op de School en 
het Onderwijs betrekking heeft, als op do kostschool. Ingeval van tijdelijke 
afwezigheid wordt hij door den Oonrector vervangen. 

1.5.-De door den Rector gegeven voorschriften omtrent methode en school
tncht moeten door de overige leeraren opgevolgd worden. Achten dezen zich 
hierdoor bezwaard, dan kunnen :tij hij de Oommissie in beroep komen, die, na 
den Rector gehoord te hebben~ beslist. 

16.-De Rector maakt met de overige Leernren, voor de11 an,mrang van iederen 
cursus, eene lijst der werkzaamheden en tijdverdeeling op, welke lijst in de school
localen aanwezig moet zijn. Hij hondt eene lijst der leer1ingen, en stelt iedere 
drie maanden den Penningmeester der Oommissie een afschrift van die lijst ter 
ha,nd. Hij hondt dagelijks aanteekening van de a.anwezigheid of afwezighei1l de.r 
leerlingen. Hij stelt jaarlijks eon volledig vers1ag van den staat der Inrichting 
op, en zendt dit bij den Voorzitter der Oomrnissie in. 

VAN DE OUDERS l<JN VERPLEG:Jm.s. 

17.-De ouders en verplegers zijn verplicht hunne kinderen of pupillen 
getrou w op den bepaa,lden tijd, in zindclijken staat naar school te zetlden. 

18.-Bijaldien hunne kinderen of pupillen verhinderd zijn ter sehool te 
kornen, zijn zij gehouden daarvan schriftelijk aan den Rector kennis te geven. 

19.-Zij zijn verplicht door hunne naamteekening op de hen toegezonden 
getuigschriften aangaande. het gedrag en de vorderingen hunner kinderen of 
pupillen te toonen, dat zij ditarvan kennis hebben genomen. 

20.---Daar de examens openbaar zijn, worden de onders uitgenoodigd die bij 
te wonen. 

21.---Zij zijn gebouden tot stipte betaling der verschnldigde Rchoolgeldelll 
voor ieder kwartaal. In geval van wanbotaling :t.n1len de vorderin'Son aau eener.t. 
Agent ter collectie gegevei1 worden. 

22.--Een afscbrift van dit Heglernent :.r.al steeds hij den Voorzitter der Com
missie en in het schoolgebouw ter inzage liggen. 

s 
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23.-De Commissie zal het recht hebben vau tijd tot tijd zulke veranderingen 
in en bijvoegingen tot dit Reglement tE;J maken, als de omstandigheden mochten 
vereischen, altijd binnen de grenzen haar door de rrrust Deed gesteld en onder
worpen aan de goedkeurin:g van den V olksraad. 

24.-Dit Reglement van orde zal kracht van wet hebben dadelijk na publica
tie in de Gouvernernents Courant. 

Aldus vastgesteld door den HEd. V olksraad te Bloemfontein, op dezen 
12den dag van Mei, 1875. 

[Noot.] 
(Get.) 

G. P. VISSER, 
V oorzitter van den V olksraad. 

J. GEo. FRASER, 
Secretaris van den Volksraad. 

GusTAV RADLOFF, V oorzitter, 
Predikant van Bloemfontein. 

H. J. LUCKHOFF' 
Predikant van Fauresmith. 

L. J. PAPENFUS, Staatsprocureur. 

Gelezen en goedgekeurd tor Vergadering van de Synode der Ned. Ger. Kerk, 
op de 6de zitting, gehouden te Bloemfontein, op den 15den Apr·il, 1874. 

(Get.) ALB. P. MEIRING, Scriba Synodi. 

Bloemfontein, 13 April, 1874. 

ORDONNANTIE No. 2, 1874. 

Ordonnantie, om de uitroeijing van bet onkruid, " Xanthium Spinosum" ge
naamd, te regelen. 

De Volksraad, overwegende dat bet groeijen van onkruid, bekend onder den naam 
van '' Xanthium Spinosum," in sommige deelen van den Staat zoo zeer is 
toegenomen, dat vele plaatsen die vroeger groote waarde hadden, ongeschikt. 
voor beweiding geworden zijn; 

Overwegende, dat in vele gevallen, bet buiten de magt van de eigenaren dier 
plaatsen is, dat onkruid voor eigene rekening nit te roeijen; 

Overwegende, dat bet noodig is de verdere verspreiding met kracht tegen te gaan; 
heeft besloten, gelijk hij besluit bij deze :-

1 *.-De V eldcornetten en assistent-V Bldcornetten van iedere wijk, zullen 

verpligt zijn iedere drie maanden aan den Landdrost van hun district opgave te 
doen of er in hunne wijken bet onkruid Xanthium Spinosum groeit, met ver
melding van de namen der plaatsen, van de eigenaren dier plaatsen, de meerdere 
of mindere hoeveelheid van bet onkruid, de namen van de bewoners of gebruikers 
dier plaatsen, en of de eigenaar, bewoner of gebruiker in staat is, voor eigene 
rekening, het onkrnid meester te worden. 

Ook zal iedere eigenaar, bewoner of gebruiker bet regt hebben en gehonden 
zijn, gelijke opgave te doen aan den V eldcornet, assistent-V eldcornet der wijk, of 
aan den Landdrost van het district, waar het onkruid zich bevindt. 

* Zie Art. 42, Ord. No. 14, 1877. 
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2.--Indien de opgave zoo als vermeld mogt inhouden, dat de eigenaar, 
bewoner of gebruiker, in staat is het onkruid uit te roeijen, zoo zal de I-.~anddrost, 
binnen 24 uren na ontvangst van zoodanige opgave, den eigenaar, bewoner of 
gebruiker van zoodanige plaats kennis geven, om binnen den tijd van twee maan
den daarna, zijne plaa.ts van het onkruid Xanthium Spinosum te zuiveren, op 
verbeurte eener boete bij niet voldoening van niet minder dan £5 en niet meer dan 
£37 lOs;., zullende bij gebreke van betaling de opgelegde boete bij manier van 
regterlijke executie verhaald worden. 

3.-De Landdrosten zullen gemagtigd en verpligt zijn om doortusschenkomst 
der Veldcornetten, of op eene andere wijze voor Gouvernements rekening arbei
ders te huren, ten einde het Xanthium Spinosum uit te roeijen en te verbranden 
op Gouvernements plaatsen, en op uitspanningen die Gouvernements eigendommen 
zijn, uitgezonderd wanneer, bij overeenkomsten tusschen het Gouvernement en 
huurders of gebruikers van de bedoelde plaatsen of uitspanningen, de verpligting 
tot uitroeijing en verbranding van het gezegde onkruid ten laste van zoodanige 
huurders of gebruikers zal komen, op wien alsdan de bepa1ingen van Artikel 2 
van toepassing zullen zijn. 

4.-De Landdrost zal, naar mate van de meerdere of mindere overtreding, 
zoodanige eigenaar, bew011er of gebruiker op nieuw tijd kunnen verleenen tot 
uitroeijing en verbranding van het onkruid; mits betalende de geregtskosten. 

5.-Mogten de opgaven, waarvan Artikel 1 melding maakt, inhouden, dat 
het onkruid zoo zeer is toegenomen dat de eigenaar, bewoner of gebrniker niet in 
staat is, het voor eigene rekening meester te worden, zoo zal de Landdrost, na 
behoorlijke inspectie daarvan met de eerf!te post aan den Staatspresident kennis 
geven. 

6.-Ingeval eene plaats niet bewoond of gebruikt wordt en de eigenaar niet 
binnen de limieten van den Staat woonachtig is, of niet gevonden kan worden, 
zoo zal de V eldcornet, op order van den Landdrost, die plaats van het onkruid 
doen zniveren, ten laste van den eigenaar. 

De gelden daartoe benoodigd, zu1len van Gouvernements wege worden 
betaald en teruggevorderd worden op dezelfde wijze als andere belastingen, even
wei met interest ad zes percent per annum, van a£ den dag der uitbetaling. 

7.-Zoodra de Staatspresident het rapport in Artike1 5 vermeld ontvangt, za,l 
hij, zulks noodig oordeelende, den Landdrost van het district orders zenden, om 
dadelijk in zoodanige vvijk waarin het onkruid gevonden wordt, de burgers te 
doen commandeeren, om hetzij in persoon, hetzij door huurlingen, voorzien van 
graven en mondprovisien voor acht dagen, bet onkruid op zoodanige plaats nit te 
roeijen en te verbranden, met dien verstande nogthans dat het provianderen van 
de op kommando zijnde personen na verloop van de acht dagen zal geschieden op 
kosten van den eigenaar der plaats. 

De Gouvernements Secretaris zal op last van den Staatspresident hiervan 
kennis geve:ri. in de Gouvernements Courant. 

8.-De Veldco:rnetten zullen onmiddellijk aan de bevelen van den Landdro.;t 
moet.en voldoen, en zooveel burgers oproepen als door den Landdrost zullen 
worden noodig geoordeeld. 

9.-De burgers of hunne substituten zullen onder bet opzigt staan van den 
Veldcornet hunner wijk, die echter het regt zal hebben, bij dringende omstan
digheden, eenen plaatsvervanger te doen kiezen, door de burgers die tegenwoordig 
zijn ter plaatse waar het onkruid moet worden uitgeroeid. 

10.-De burgers of hunne substitnten znllen de stipste gehoorzaamheid aan 
de bevelen van den Veldcornet of zijnen plaats,·ervanger moeten in ncht nemen . 
.Aile ongeregeldheden znllen op summiore wijze door het Geregtshof van den 
Landdrost, evenals politie overtredingen kunnen worden gestraft. 
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11.-Zoodra eene plaats eenmaal van het Xanthium Spinosum ten koste der 
burgers gezuiverd is, en zulks ten tweeden male wordt vereischt, zal de eigenaar 
van zoodanige plaats, de burgers en kleurlingen die daartoe worden opgeroepen 
moeten provianderen, zoodanig als de Veldcornet of zijn plaatsvervanger mogt 
noodig achten. Bij afwezigheid van den eigenaar of wanneer die overleden of 
niet te vinden is, zal worden gehandeld op de wijze als bij het slot van Artikel 
6 is voorzien. 

12.--De burgers of hunne plaatsvervangers zullen met de zuivering of uit
roeijing van het onkruid niet ophouden voor en aleer de Veldcornet na inspe:::tie 
daartoe zijne toestemming geeft. 

13.-Wanneer zulks mogt noodig zijn, zal de Veldcornet het regt hebben di 
tegenwoordig zijnde burgers en substituten te doen aflossen, na daartoe van den 
Landdrost verlof te hebben bekomen. 

14.-De burgers of kleurlingen, die persoonlijk dienst als bovengemeld ver
rigten, zullen gedurende dien tijd niet kunnen worden gedagvaa.rd in ciYiela 
zaken, en zullen geene execution tegen hen kunnen worden begonnen of voort
gezet. 

15.-De hoofdplaats en ieder dorp van het district waar geene Municipaliteit 
is, zal voor zoo ver deze Ordonnantie betreft ressorteren onder die wijk waarin zij 
gelegen zijn. 

16.-In dorpen waar Municipaliteiten gevestigd zijn, zullen de Commissa
rissen voor de uitroeijing moeten zorg dragen ; en zullen de inwoners van zoo
danige Municipaliteit alleei1, tot de uitroeijing van het onkruid kunnen worden 
opget'oepen, die het regt hebben, onderling eenen provisie V eldcornet aan te 
stellen. 

17.-Mogten Commissarissen eener Municipaliteit weigeren, of nalatig zijn, 
voor de uitroeijing van het onkruid zorg te dragen, na order daartoe van den 
Landdrost te hebben ontvangen, zoo zullen de inwoners van zoodanige Municipa
liteit door den Veldcornet der wijk kunnen worden gecommandeerd, ·even als 
hiervoren is bepaald omtrent plaatsen. 

18.-Rondloopende kleurlingen of die niet verlmurd zijn, de kleurlingen, die 
op statien en lqcatien woonachtig zijn, of die voor zich zelven werken, kunnen 
even als burgers worden gecommandeerd. 

19.-Geen kleurling zal gedurende den tijd, dat de burgers zijn opgeroepen 
in die wijk, zijnen of haren dienst mogen verlaten. 

20.-Indien iemand bij oproeping van den Veldcornet, of wanneer van hem 
benoodigdheden zijn gevorderd, meent te moeten woeden verschoond, zal hij zich 
onmiddellijk immer binnen den tijd van twee da.gen bij den Veldcornet. vervoegen, 
die omtrent de redenen van verh1ndering zal oordeelen, en wiens uitspraak onder
hevig is aan de goed of afkeuring van den Landdrost van het district. 

21.-Wauneer zoodanige persoon niet binnen den tijd van acht dagen na da 
uitspraak van den V eldcornet zich bij den Landdrost daarmede hceft. vervoegd, 
zal de uitspraak van den Veldcornet :fina.al zijn, en die persoon daaraan niet 
voldoende, door het Geregtshof van den Landdrost worden gestraft. 

22.-De Leden van den Volksraad en Uitvoerenden Raad, de gesalarieerdfi 
Civiele Ambtenaren, do Commandanten, dE Gouvernements- of door den Staat 
bezoldigde onderwijzers, de leeraren der versch1llende gezindheden en de scho
lieren zullen van persoonlijke dienst bevrijd, doch verpligt zijn, de benoodigd
heden te verstrekken die van hen mogten worden gecommandeerd. 

23.-Veldcornetten en burgers weigerachtig of nalatig zijnde aan de bepalin
gen dozer Ordonnantie te voldoen, zulJen voor het Geregtshof van den Landdrost 
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worden aangeklaagd, dat bevoegd zal zijn zoodanigen overtreder te straffen voor 
iedere overtreding, met eene boete niet te boyengaande £15, en de kosten, 
~ullende bij gebreke van beta.Iing het bedrag der opgelegde boete verhaald worden 
bij manier van regterlijke executie. 

In geval van aanteekening van appel, zal de appellant securiteit moeten stel
len voor het bedrag van het vonnis met de kosten. 

24.--De bepalingen van Artikel 23 zullen ook van toepassing zijn op kleur
lingen in geval van overtreding. 

25.-0nverminderd de boete waarvan in de vorige artikelen gewaagd wordt, 
behoudt de Veldcornet het regt, om na elk vonnis voor weigering tot het doen 
van dienst als voormeld, of het verstrekken van bonoodigheden, den weigera,chtige 
op nieuw te commandeeren. 

26.--Alleen personen van 16 tot 50 jaren oud zullen onderbevig zijn aan de 
bepalingen van doze Ordonnantie. 

27.-Alle wetten en bepalingen in strijd met deze Ordonnantie worden her
roepen en vernietigd. 

28.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben drie maanden na datum 
van derzel ver pu blicatie. 

Aldus vastgesteld op 29 Mei, 1874. 

G. P. VISSER, Voorzitter. 

J. GEo. FRASER, 

Secretaris V olksraad, Oranjevrijstaat. 

ORDONNANTIE, No.1, 1875. 

Nademaal er zich eene besmettelijke ziekte, bekend bij den naam van "Rood
water, onder het Rundvee in de naburige Kolonie Natal heeft geopenbaard, 
en daar bet noodig is dat tegen de verspreiding dier ziekte maatregelen 
genomen worden, worden mits deze door den HoogEdelen Volksraad van den 
Oranjevrijstaat bepaald en vastgesteld :-

1.-Zoodra het roodwater op eeuig plaats ontdekt wordt onder eenig vee, zal 
·de eigenaar of behoeder van zoodanig vee verpligt zijn om zonder verzuim de 
omliggende buuren daaryan kennis te geven. 

2.-Zoodra gemelde ziekte ontdekt wordt, wordt het beest met roodwater 
besmet, indien gcdood of daaraan gestorven zijnde, door den eigenaa.r of op zijn 
last binnen den tijd van 24 uren begra ven, ter diepte van vier voeten in de aarde. 

3.-Niemand zal vermogen om eenig met roodwater besmet vee, zonder 
opzicht, op eenige plaats te Iaten zonder toestemming van den eigenaar of 
bewoner van zoodan!ge plaats. 

4.-Wanneer vee, met rood water besmet, op eenige plaats gevonden zal wor
den, zonder opzicht, en buiten toestemming van den eigenaar of bewouer daarvan, 
zal zoodanig eigenaar of bewoner bet regt hebben om zulk besmet vee in tegen
woordigheid van twee onpartijdige getuigen te dooden en te begraven, ter diepte 
zoo als in Artikel 2 vermeld. 

5.-Ieder die bij het geregt informatie geeft aangaande eenige overtreding 
van deze Ordonnantie, zal bij veroordeeling van den overtreder, geregtigd zijn tot 
de helft van de boete (wanneer betaald), terwijl de wederhelft verantwoord of 
gestort zal .worden in de publieke schatkist. 
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6.-Hij die zich moed willig of door achteloosheid, aan overtreding van deze 
Ordonuantie schnldig maakt, wordt naar gelang van omstandigheid, in een~. boete 
van niet minder dan £1 en niet te bovengaande £10 veroordeeld, of btJ .wan
betaling onderworpen aan eene gevangenisstraf voor eenigen tijd doch met te 
bovengaande twee maanden. 

7.-0nder de benarning van vee, zal verstaan worden rundvee, en het enkel
vondig zal ook het meervoudig getal, en het mannelijk ook het vrouwelijk geslacht 
aanwijzen. 

8.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben eene maand na da,tum van 
publica tie. 

Vastgesteld op heden den 15den Mei, 1875, door den HEd. Volksraad te 
.Bloemfontein. 

G. P. VISSER, 
V oorzitter van den V olksraad. 

J. GEo. l!'RASER, 
Secretaris van den Volksraad. 

ORDONNAN'riE No. 2, 1875. 

Ordonnantie, tot zamenstelling van de Hoogere Geregtshoven van den Oranje
vrijstaat. 

De V olksraad overwegende, dat het noodig is de zamenstelling van de H oogere 
Geregtshoven van den Oranjevrijstaat te verbeteren en te regelen; besluit 
gelijk hij besluit bij deze :-

1.-De regterlijke magt wordt (onverminderd het regtsgebied opgedragen 
aan de Geregtshoven van Landdrost en Landdrost en Heemraden) nitgeoefend 
door: 

(a). De Rondgaande Geregtshoven. 
(b). Het Hooge Geregtshof. 

2.-De rondgaande regter of de regters van het Hooge Geregtshof worden 
ingeval van afwezigheid, ziekte, ontstentenis, of andere gegronde redenen ver
vangen door eenen persoon, door den Staatspresident daartoe te benoemen. 

3.-De leden van de regterlijke magt, kunnen niet tevens de betrekking van 
advocaat, procureur of notaris bekleeden, noch eenig ander beroep uitoefenen. 

4.-Bloedverwanten of aanverwanten tot den derden graad ingesloten, 
kunnen niet te zamen, als regters, in het Hooge Geregtshof zitten. 

5.-De ledeu van de regterlijke magt zullen rnoeten zijn, doctoren in de 
regten of advocaten, die minstens 7 jaren als advocaat hebben gepractiseerd, en 
de Hollandsche taal magtig zijn, en minstens den ouderdom van dertig ,iaren 
hebben bereikt; om bijzondere redenen zal de Staatspresident het regt hebben 
leden van de regterlijke magt te benoemen hoewel niet juist zoo ond of zoo lang 
hebbende gepractiseerd, als in dit artikel bepaald. 

6:-Het Rondgaande Geregtshof zal best.a.an uit een lid der regterlijke magt_ 
eu mmstens tweemaal in een jaar zitting hebben, telkens voor een of rneer 
districten geza.mentlijk, zooals door ZHEd. den Staatspresident zal worden 
bepaald. 

Het Rondgaande Geregtsho£ zal minstens eenmaal per jaar op de hoofdplaata 
van ieder district zitten. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



HOOGERE GEREGTSHOVEN. 263 

7.-Het Rondgaande Geregtshof neemt kennis van alle zaken ter eerster 
instantie, boven de jurisdictie der Geregtshoven van Landdrost en Landdrost en 
Heemraden, en als Hof van Appel van zaken ter eerster instantie beslist door de 
Geregtshoven van Landdrost en van Landdrost en Heemraden. 

Het maakt finaal, bekrachtigt of vernietigt alle ordel's door het Hof van den 
Landdrost in Kamers gegeven. 

Deszelfs vonnissen in civiele zaken, kunnen in appel of revisie door het 
Hooge Geregtshof worden vernietigd, gewijzigd, bekraehtigd of terug gevvezen. 

Dit Hof heeft jurisdictie in crimineele za.ken volgens de bestaande wets
bepalingen en regulation voor cr·imineele procedures, welke allen van kracht 
blijven. 

8.-De regulation tot nu toe gevolgd in de manier van procederen voor 
civiele zaken voor het Rondgaande Geregtshof en voor den Uitvoerenden Raad 
als Hof van Appel zullen van toepassing b1ijven, zoo lang tot dat nieuwe 
regulation zullen zijn vastgesteld, voor zoover hierin niet gewijzigd. 

9.-Het Hooge Geregtshof zal bestaa,n, nit den Hoofdregter en een regter; 
de regter van het Rondgaand Hof geene zitting te hebben in het Hoogste Hof in 
appellen van zijne uitspraken. 

10.-Het Hooge Gereg.tshof zal zijn een Hof van Appel, dat in het hoogste 
ressort zal beslissen *. 

11.-Het Hooge Geregtshof zal immer te Bloemfontein worden gehouden zoo 
dikwijls de behoefte zulks vel'eischt. 

De tijd der zitting van het Hooge Geregtshof zal even als die der Rond
gaancle Geregtshoven, drie mrutnden voor den dag dm· zitting in de Gouvemements 
Courant worden bekend gesteld, door den Gou vernements Secretaris, op order 
van den Staatspresident. 

12.-De leden der regterlijke magt zullen te Bloemfontein hunne vaste woon
plaats moeten hebben en gednrende den tijd, dat de Hoven geene zitting hebben, 
zich onledig honden met het ,·m·vaardigen van wetsontwerpen of herziening van 
wetten zoo als hnn door den Volksr<tad of den Staatspresident zal worden 
opgedragen. 

1::3.-De leden der regterlijke magt, alvoreus hnnne betrekkingen te aan
vaarden, leggen in handen van den Staatspresident den volgende eed af :-

" Ik zweer getrouwheid aan den Staat, handhaving van deszelfs onafhan
" kelijkheid, onderhouding en nakoming der constitutie. Ik zweer dat ik 
" middelijk noch onmiddelijk, onder welken naam of voorwendsel, tot het ver
" krijgen mijner aanstelling, aan iemand, wie hij ook zij, iets heb gegeven of 
'· beloofd noch zal geven of belooven ; dat ik nimmer eenige gift of gm:;chenk 
" hoegenaamd, zal aannemen of ontvangen van- of namens eenig persoon, welk ik 
" weet of vermoed eenig regtsg-eding of zaak te hebben of te zullen krijgen, dat 
" ik voorts mijn post met eerlijkheid en onzijdigbeid zal waarnemen zonder aanzien 
" van personen en dat ik in de uituefening xnijner bediening mij zal gedragen zoo 
" als eenen braven en eerlijken regter betaamt." " Zoo waarlijk, enz." 

14.-De regter van het Rondgrtande Geregtshof en ieder lid van het Hooge 
Geregtshof, zullen verpligt en gehouden zijn, artnteekeningen te maken van de 
bewijzen, getuigenissen en bepleitingen in iedere zaak ten einde in geval van 
verschil, omtrent de notulen, daarin uitspraak te doen. 

15.-De Registrateur der Hoogere Hoven zal Registrateur zijn van het 
Rondgaande- en van het Hooge Geregtshof. 

* Zie Art. 11, Ord. No. 3, 1877. 
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16.-Aan de leden der regt.erlijke magt worden boven hunne jaarwedden, 
reisgeld toegekend ad £2 per dag, gedurende den tijd dat zij de Rondgaande 
Hoven bijwonen. 

17.-Alle application voor arresten, inj~mctien, mand::~.mont poenaal, interlo
outaire orders zullen kunnen wordeu gemaakt, vedeend, gewijzigd o£ vernietigd, 
~oo als tot nu toe het geval was. 

18.-De iaarwedden voor de leden 
a.ls volgt :- v 

V oor (a). Den Hoofdregter 
, (b). De Regters, ieder 

van de regterlijke magt, worden bepaald 

... £1,200. 
1,000. 

19.-De kosten-rekeningen van Ad\·okaten en Procureurs, znllen worden 
g·etaxeerd zoo als tot hiertoe gedaan is, maar aileen de Registrateur der Hoogere 
Hoven zal de bevoegdheid hebben om lastbrie\7 0n ter executie te onderteekenen." 

De taxatie det· rekeningen zal echter onderworpen zijn, aan de finale beslis
aing van eenig lid dcr regterlijke magt, indien de paetij die tot derzelver betaling 
verbonden is, rnogt willen appelleren. _ 

20.-De Landdrostklerken, en daar waar zoodanige beambten niet zijn, de 
L:mddrosten zullen voor bet teekenen van dagvaardinge.a als Pungd. Registrateurs 
a.geren. 

21.-Alle wetsbepalingen welke met deze wet in strijd zijn, houd.en op van 
kracht te wezen bij het in werking treden deezelve. 

22.-Deze wet treedt in werking op zoodanigen tijd als door den Staatspresi
tient nader zal worden bepaald. 

Aldus vastgesteld door den HEd. Volksraad, op 27 Mei, 1875. 

Bloemfontein, 31 .Mei, 1875. 

G. P. VISSER, 
Voorzitter van den Volksraad. 

J. GEo. JTRASER, 
Secretaris van den V olksraad. 

Ol~DONNANTIE No. 1, 1876. 
Ordonnantie, ter bevordering van het Inhechtenisnemen van zekere Misdadige1·s, 

die nit de Kolonie de Kaap de Goede Hoop naar het Grondgebied van den 
Oranjevl'ijstaat ontvluchten. 

Nademaal bij Artikel 5 van do Convontie van den 23sten Februari, 1d54, bepaald 
is dat Harer Majesteits G-ouvemement en hot Gouvernement van dezen 
Staat, wederzijdsch bin nen deszclfs rcspectieve jurisdictien, hun uiterste 
vermogen :mllen gebruiken om lnvaad te voorkomen, en den vrede te onder
houden door het opvangen en overleveren van alle crimineelen, die ontsnapi 
zijn, of die vluchten van bet gerecht aan beide zijden van de Oranjerivier; 

Eu nademaal de Regeering van den Oranjevrijstaat, zich door die Conventie tot 
de uitlevering van zoodanige misdadigees verbonden beschouwt, en begeerig 
is om de moeijelijkheden die ontstaan zijn, met betrekking tot de wederzijd
sche uitleveri11g van misdadigers, die over de Oranjorivier gevlueht zijn, uit 
den weg te ruimen; 

~~n nademaal de RegPering der Kolonie de Kaap de Goede Hoop bij Parlement~ 
Akte No. 19, 1872, genoemd, eone Akte ter vergemakkelijking van de 
inhechtenisneming van zekere misdadigors, die naar de Kolonie ontvluchteu, 
nit eenige plaats binnen het grondgebied van de Zuid-Afrikaansche :Republiek 
cu den Oranjevrijstaat, heeft bepaald en vastgesteld, dat de akt.e zoo ver 
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dezelve betrekking heeft op de uitlevering van misdadigers, ontvluchtende 
uit bet grondgebied van den Oranjevrijstaat, van kracht zal zijn, zoodra 
ZExc. de Gouverneur der Kaapkolonie bij Proclamatie onder zijne hand en 
zegel zal verklaren en afkondigen, dat de wetgevende ma,cht van den Oranje
vrijstaat genoegzame voorziening heeft gemaakt voor het inhechtenisnemen 
en uitleveren aan de beambten van het gerecht in de Kaapkolonie, van miSI~ 
dadigers, die beschuldigd zijn met het plegen van eenige der daarin ver
melde misdaden, en ontsnapt zijn naar eenige plaats binnen bet rechtsgebied 
van den Oranjevrijstaat ; 

Zoo heeft de Volksraad van den Oranjevrijstaat goedgevonden te bepalen en vast 
te stollen, gelijk bij bij deze bepaalt en vast stelt als volgt:-

1.-Ingeval te eeniger tijd aanzoek door de Regeering van de Kolonie de 
Kaap de Goede Hoop gedaan wordt om aan het gerecht uit te leveren eenig 
persoon beschuldigd met de misdaad van moord of paging tot moord, of van 
brandsticht.ing of verkrachting, of rooverij, of diefstal, of bedrog, of valsche 
handteekening, of het uitgeven van eenige vervalschte securiteit voor geld, 
gepleegd binnen de jurisdictie van de Kolonie de Kaap de Goede Hoop, in den 
Omnjevrijstaat zal gevonden worden, zal bet aan den Staatspresident vrijstaan, 
inclien hij zulks goedvindt, maar and(:rs niet, om door een bcvelschrift onder 
,;ijne hand en zegel, te kennen te ge\ en, dat zoodanig aanzoek gedaan is, en alle 
Landdrosten, V rederegters en andere beam bten van bet gerecht te gela.sten om 
binnen hunne respectieve jurisdiction behulpzaam te zijn om zoodanigen beschul
dig-de in hechtenis te nomen, en in de gevangenif{ te plaatsen, ten einde aan het 
gerecht te wol'den overgeleverd, en daarop zal bet aan eenig Landdrost of 
Vrederegter in den Ot'anjevrijstaat geoorloofd zijn, eenig persoon of personen 
onder eede te ondervr·agen aangaande de waarheid van zoodanige beschuldiging, 
en op zoodanige getuigenis als volgens de wetten van dezen Staat voldoende zal 
zijn, orn zood<mig pet·soon in bechtenis i.e nemen en ter terechtstelling te com
mitteeren, indien de misdaad, waarmede bij beschuldigd is, binnen den Oranje
vrijstaat 'vas gepleegd, cen lastbrief te verlcenen tot het inhechtenisnemen van 
zoodanig persoon, en alzoo zulk een persoon in de gevangenis te doen plaatsen, 
om daar te blij\ren tot dat hij overeenkomstig zoodanig aanzoek als voormeld zal 
zijn uit.geleverd. 

2.-Mits altijd, dat in elk geval afschriften van de verklaring of verklarin
gen, waarop de oorspronkelijke lastbrief tot gevangenneming va.n den misdadiger, 
uitgevaardigd door den Magistraat of andere gezaghebbenden in de Kolonie de 
Kaa.p de Goede Hoop is verleend, gecertificeerd onder de hand en het zegcl van 
bet kantoor des bea,mbten van de Kolonie der Kaap de Goede Hoop, die zulk 
aanzoek doet, kan aangenomen worden als bewijs van de misdadigheid v~m den 
aldus gevangen genomen persoon. 

3.-0p het certificaat van zoodanigen Resident Magistraat of Vrederochter, 
dat zulk een' verondorstelden misdadiger gecommitteerd is ter gevangenis, zal het 
wettig zijn voor den Staatspresident of andere bea.mbte, bela.st met de Regeering 
van den Oranjevrijstaat, bij lastbrief onder z.ijne hand en zegel, te gelasten, dat 
de aldus gecommittcerde persoon worde uitgeleverd aan zoodanig persoon of 
personen als geanthoriseer·d zullen zijn door een lastbrief onder de hand van den 
beambte der gezegde Kolonie, die een ::tanzoek doet als bovengemeld, den aldns 
geeommitteerden persoon te ontva1)gen en zoodanig porsoon te vervoeren Iiaar de 
grenzen der gezegde Kolonie, en zoodanig persoon zal vervolgens uitgeleverd 
worden. En het zal wettig zijn voor den persoon of de personen, geauthori
seerd als bovengezegd, zulk een pe1·soon in be\varing te houden en hem of haar 
te brengen naar de grenzen der gezegde Kolonie; en indien de aldns beschnldig:le 
persoon zal ontvluchten uit eene zoodanige bcwaring, waartoe hij o£ zij z::tl zijn 
overgegeven als bovengezegd, zal het wettig zijn zulk een persoon wedor gevangen 
te nemen op dezelfde wijze als eenig persoon, bl'schuldigd van dezelfde misdaad 
binnen d~zen Staat, weder gevangen genomen zou wol'den na eene ontvluchting. 
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4.-W a.nneer eenig persoon, die onder deze wet gecommitteerd zal zijn, in 
afwachting van uitlevering overeenkomstig bet aanzoek als bovengezegd, niet 
uitgeleverd zal worden tengevolge daarvan, en vervoerd uit dozen Staat b~nnen 
twee mfLa.nden van af dien datum, na zoodanige bewaring, zoo zal het m elk 
geval wettig zijn voor het Hoogste Rof van dezen Staat of eenig Rondgaand 
Hof, of een van deszelfs rechters~· op aan hen of hem gedaan aanzoek door of ten 
behoove van eenig alzoo in bewaring gesteld persoon, en op bewijs aan hen of hem 
gedaan, dat redelijke kennis is gegeven aan den Staatsprocureur, vari het voor
nemen, om zulk een aanzoek te doen, te gelasten, dat de aldus gecommitteercle 
persoon ontslagen worde; tenzij gegronde redenen worden vool'gebmcht waarom 
zulk Rof of Rechter een zooda,nig ontsla.g niet zou gelasten. 

5.-Deze wet zal aanvangen en in working treden, wanneer en zoo spoedig 
als de Staatspresident, of ander beambte, belast met de Regeering van dezen 
Staat, bij Proclamatie onder zijne hand en het Grootzegel van dezen Staat zal 
verkhtrcn en proclameeren, dat het Wetgevend Gezag der gezegclc Kolonie de 
Kaap de Goede Hoop behoorlijke wettelijke voorzieningen zal hebben gemaakt 
tot gevangenneming en uitlevering aan de beambten van het gerccht in den 
Oranjevrijstaat tot dat einde gemachtigd, van misdacligers, die vluchten mochten 
naar eenige plaats binnen het grondgebied of bet gezag der gezegde Kolonie, en 
die beschnldigd mochten zijn met bedreven te hebben binnen dozen Staat eenige 
van zoodanige misdaden of overtredingen als hierboven gemeld. 

Aldus vastgesteld op heden den 5den :F'ebruarij, 1876. 

G. P. VISSJiJR, Voorzitter. 

J. GEo. FRASER, Sec. Volksraad. 
Bloemfontein, 5 Jj.,ebruarij, 1876. 

ORDONNAN'l'IE No. 2, 1876. 
Ordonnantie tcgen Misbandeling van Dieren. 

De V olksraad van den Oranjevrijstaat het noodig oordeelende dat mishandeling 
van dieren, zooveel mogelijk wordt tegengegaan, besluit gelijk hij doet bij 
deze :-

1.-Mishandeling van dieren zal in den Staat niet geduld worden. 

2.-0nder mishandeling zal verstaan worden:-

(a). Ret onnoodig toodienen van wreede slagen aan eenig dier, hetzij om 
hetzelve te leeren, om het te drijven, of uit moedwilligheid zonder 
redenen. 

(b). Het inspannen en drijven of overladen vhn eenig trek of last dier, dat 
ten gevolge van veel werken of slecht vocdsel niet in staat is WL rk te 
verrigten. 

(c). Het opzadelen of berijden van eenig paard dat door slechte zadels, of 
andcrsints een zeere rug l10eft, of hetwelk door slecht voedsel en veel 
werk in zulk eenen ellendigen· toestand verkeert, dat het wreed zoude . 
zijn om van zulk een dier werk te vorderen. 

(d). Het onbehoorlijk gooijen van klippen of het slaan naar den kop of 
pooten van dieren, waardoor zij gewond worden. 

(e). Ret wreedaardig dooden van slagtd ieren. 

(f). Het inspannen van paarden en ezels met zeere borsten, en ossen met 
zeere schoften, waardoor zoodanige dieren niet in staat zijn te kunnen 
werken. 

(g). Elke wreedheid aan trek of andere dieren, hoewelniet hierin omschreven. 
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3.-In aile beschuldigingen onder deze Ordonnantie zal het aan de beoor
deeling van den regter staan of zulks geschied is uit wreedheid of moed wil, of dat 
hetzelve door de omstandigheden geregtvaardiad is, zullende de beschnldiade het 
regt hebben ook de getuigenis van deskundigenb in te roepen. 

0 

4.-Indien eenjg persoon door een k>Yaadaardia hond of ander dier wordt aan
gevallen.' en hij in zelfverclediging zoodanig die~ mogt kwetzen of dooden, zal 
zulks met bes?houwd worden als mishandeling, en hij dus niet strafbaar zijn 
onder de bepahngeu dozer Ordonnantie. 

_.5.-Iemancl die bij vonnis van den regter schuldig bevonden wordt aan over
tredmg dezer Ordonnan6e zal worden veroordeeld tot een boete niet te boven
ga.ande £10, of bij gebreke van betaling tot gevangenisstaa£ niet te bovengaande 
dr1e maanden. 

6.-Alle zaken omtrent overtreding dezer Ordonnantie zullen door het Ho£ 
van den Landdrost worden behandeld. 

7.-Deze Ordonnantie zal in werking treden eene maand na datum van 
publica tie. 

Aldus vastgesteld op heden den 4den Mei, 1876. 

Bloemfontein, 4 Mei. 1876. 

G. P VISSER, Voorzitter. 

J. GEo. FRASER, 
Secretaris van den V olksraad, 0. V. S. 

ORDONNAN'l1IE No. 3, 1876. 
Ordonnantie, Regulatie voor het Oranjevrijstaatsch Artillerie Corps. 

Nademaal het noodig bevonden wordt om Reo·ulatien te vervaardigen voor het 
beheer van het Artillerie Corps van den Orabnjevrijstaat, zoo wordt mits deze 
bepaald en vastgestcld :-

1.-Van het Oorps.-Het Artillerie Corps van den Oranjevrijstaat .?estaat nit 
die burgers welko reeds als Artilleristen ingezworen en geoefend ZlJn, of nog 
oefening in dat wapen ondergaan, zijnde eerstgemelden verpligt om ook als 
Artillel'isten dienst te doen in gevallen van oorlog of kommando, of wanneer 
daartoe opgeroepen namens het Gou vernement. 

2.-TVie toegelaten kunnen worden.-Die als Artilleristen in dienst willen treden 
moeten zijn burgers hoven 16 jaren oud, ongehu wd, gezond van ligchaam volgens 
certificaat van Gouvernoments Geneesheer, moeten toestemming hebben :an 
hunne ouders of voogden, waar deznlken bestaan, en moeten voor hunne toelat1~g 
den eed van getrou wheid aan den Staat en deszelfs wetten, en gehoorza,amhe1d 
aan hunne officieren, en bijzonderlijk aan de bepalingen dezer Regulation, afieggen. 

3.-Gehorwzaamheid verschuldigd.-Artilleristeu worden gehouden om de 
stipste gehoorzaamheid in acht te nemen ten opzigte van alle wettige bevelon en 
orders hunner officieren, betre:ffende hnnne diensten, gedrag en levenswijze, en 
moeten hunne officieren tevens de aan hunne betrekking verschuldigde eer 
bewijzen. 

4.-VerbU'jf en dag verlof.-De Artilleristen houden verblijf en hebben 
logement op het Fort of zoodanige andere plaats als hen van tijd tot tijd mogt 
worden voorgeschreven en kunnen zich niet daarv:w verwijderen dan na bekomen 
verlof van den Kapitein of zijn plaatsveevanger, welk verlof altoos beschouwd 
7.al worden te zijn vervallen zoodra taptoe geblazen wordt. 
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5.-Verlvf tot afwezigheid.-De Artilleristen moeten verlo£ tot a£wezigheid 
uit de Hoofdstad bekomen van ZHEd. den Staatspresident, die bevoegd zal zijn 
om het verlof toe te staan, op een certificaat van den Kapitein dat zulke afwezig
heid kan plaats hebben zonder nadeel aan de plichtsbett·achting van bet Corps, en 
zoodanig verlof zal niet voor langeren tijd worden verleend dan zes weken in tijd 
van vrede. In tijd van oorlog of kommando, zal zoodanig verzoek om verlof 
onder het vereischte certificaat van den Kapitein gerigt moeten worden aan den 
Krijgsraad, die alsdan daarop zal beslissen. 

6.-Moeten steeds uniform dragen.-De Artilleristen mogen niet in de kleedi'ng 
van private personen omwandelen gedurende hunnen diensttij<l, maar moeten 
steeds in de uniform, hun van Gouvernementswege verschaft, vet·schijnen. 

7.-Re£nheid.-De Artilleristen worden gehouden om te zorgen voor de rein
heid en orde, in hunne slaapvertrekken, in hunne kleeding, en van hunn6 
person en. 

8.-Kleeding inspectie.-Er zal maandelijks eene inspectie van de kleeding 
door den Kapitein worden gehouden, wanneee de Artilleristen de hun ver.o;chafte 
kleedingstukken moeten toonen, en waar cenig kleediugstuk niet geproduceerd 
kan worden, en de tijd voor deszel£::;; gebruik nog niet verstreken is, zal het; 
hersteld moeten worden op kosten van den nalatigen Artillerist. 

9.-Verantwoordel1'jkheid.-Elk Artillerist zal verantwoordelijk zijn voor de 
veilige bewaring van de wapenen, en zadel en toom hem van Hegeeringswege 
verschaft, en mag dezelve niet ter leeu geven aan iemand hoe ook genaamd, 
zonder voorkennis en verlof van den Kapitein. 

10.-Bezorgin.g van goederen.-Wanneer een Artillerist zich op verlof begeeft' 
zal hij verpligt zijn om vooraf zijno kleedingstnkken, wapenen, enz., onder 
behoorlijke inventaris aan den Luitenant te overhandigen ter bewaring tot zijne 
terugkoli).st, en voor het geval van nfwezigheid in dienst wordt hij gehouden 
zijne goedet·en voor zijn ver·trek behoorlijk te verzorgen tegen schade, door dezelve 
weg te pakken, of te stellen 011der bewaring van zijn kameraad, of van den 
Luitenant. 

11.-Gereedheid tot dien.c;t.-De Artilleristen moeten op de bepaalde dagen en 
uren gereed zijn tot aile diensten, als oefeni ng in hunne wapenen, verpleging 
hunner paarden, rijden van expeessen, verzorging van wapenen en tuigen, en tot 
ontvangst van onderwijs in de scho9l en muziek. 

12.-Ged,rag.-De Artilleristen worden gehouden te waken tegen slech\ 
gedrag of daden van eenigen aard waardoor hun karakter en dat van het Corps 
in bet algemeen kan wot·den benadeeld, en moeten zich vooral wachten vOol" 
slecht gezelsch<tp en onmatigheid. 

13.-Bapport van Verrigtingen.-De Artilleristen, zoowel onder-officieren al~ 
manschappen, mt eenig be1·el ontvangen te hebben ter uitvoering, hetzij 's daags 
of 's nachts, zullen van hunne verrigtingen rappoet moeten doen onmiddellijk na 
de voldoening, en bij terugkomst van vedof onverwijld zich in persoon bij den 
bevel voerenden officier aanmelden. 

14.-Godsdienstoefening.-·De Artilleristen moeten geregeld elken Zondag de 
Godsdienstoefening bij wonen. 

15.-H'uwel1jk.-De Artilleristen, zoolang zij in actieve dienst zijn, mogen 
niet huwen dan na bewezen te hebben ten genoege van ZHEd. den Staatspresi
dent, dat zjj in staa.t zijn om buiten hun soldij, te voorzien in de kosten voor 
onderhoud van een huisgezin, en ZHEds. verlof daartoe te hebben bekomen. 

16~-Diensttijd.-Diegenen die toegelaten worden tot de dienst, moeten zich 
daaraan verbinden voor den tijd van 3 jaren, waarna hun diensttijd als actieve 
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Artilleristen verstreken zal zijn ; maar zij zijn desniettemin aehouden om actieve 
dienst te doen bij bet Corps in tijden van oorl~g of kommando7 of wanneer daartoe 
namens de Regeering gereq uireerd. 

17.-VerwZ:sseling van woonplaats.-Afgetredene Artilleristen worden gehou
den, onder verbeurte bij nalatigheid, van eene boete van £1 sterling, wanneer zij 
eene verwisseling van woning maken, daarvan onmiddellijk kennis te geven aan 
den Kapitein die van zoodanige kennisgeving aanteekening zal moeten doen op de 
Rol van het Corps. 

18.-Hoe afgetreclenen biJ actieve dienst staan.-Afgetredene Artilleristen 
zullen, wanneer opgeroepen tot actieve diem;t, beschouwd worden te staan onder 
hun eed ais Artillerist, en onderworpen zijn aan de bepalingen dezer Regulatien 
voor zooverre toepasselijk. 

19.-Van de officieTen.-Het Artillerie Corps wordt bcheerd door da hierna te 
meldene officieren die hunne instrnctien ontva,ngen van ZHEd. den Staatspresi
dent of van den bevel voerenden Kommandant van eenige leger-afdeeling wa~:u·bij 
het Corps of eenig gedeelte daarvan ten dienste za,l worden gesteld. 

20.-Bepnl?~ng van offideren.-De officieren van bet Corps zullen zijn de 
Kapitein en Luitenant; de onder-officieren, Sergeant, Korporaal en Bombardier. 

21.-VeTde1·e tljdelijke benoemingen.-ZI-IEd. de Staatspresident zal het regt 
hebben om in tijden van oorlog of komma,ndo verdere benoemingen van officieren 
te doen, die echtor alleen van kmcht. zullen zijn, zoo lang de a.fgetredene Artil
leristen velddienst doen, overeenkomstig bepalingen van Artikel 18. 

22 -Onclerscheiding van Tang.-De officieren zijn geregtigd tot uiliformen 
van beter qu:~liteit, tot onderscheiding van hun rang, en onder-officiereu worden 
bevorderd door ZHEd. den Staatspresident op voordragt van den Kapitein, 
gestaafd met bewijzen van goed gedrag en verdienstelijkheid, en tot onderscheid
ing van hun rang zijn geregtigd tot een of meer 01'anjestreepen op den regter 
mouw. De uniform of eenige verandering daarin van tijd tot tijd, wordt door 
ZHEd. den Staatspresident bepaald. 

23.-Verbl£:;f van o.fJic?'eren en hu,nne pl£gten.-De officieren Yan het Corps 
honden hun verblijf, de Kapitein in zijn kwartier, en de Luitenant op bet Fort, en 
hebben tom~igt op do manschappen, wa.penen, paarden en tuigen, de reinheid en 
orde van kaserne, magazijnen en oefeningsgronden, zorgen voor de behoorlijke 
nakoming dee pligten door de manschappen, regelen onder bekrachtiging van 
ZHEd. den Staatspresident, de uren voor eten en oefening in wapenen, school en 
mnziek, en voor de \vachten, hebben acht op de reinhonding der stallen en 
verpleging der paarden door de manschappen, en de schoonheid en instandhouding 
der wapenen, en geven een goed voorbeeld aa,n de manschappen, in de gotrouwe en 
ijverige nakoming van aile op hen rustende pligten. 

24.-Kenm's tot bevelvoeT?~ng.-Elk officier en onder-officier zal verpligt zijn 
zich met bet geschut. de instructien daarover, en de maniee van exerceeren 
bekend te maken, ten einde, indien vereischt, bet bevel te kunnen voeren. 

25.-Jle,qeling van wachten.-De Kapit,ein regelt de wachten zoo wel 's naehts 
als bij dag, bij het Fort en de Magazijnen, en wordt bevolen naauwkeuriglijk 
toezigt te houden op de be~oorlijke afiossing derzelve. 

26.-Inspectie van grof geschut.-De officieren doen maa.ndelijks eene speciale 
inspectie van het grof geschut, en mpportercn aan ZHEd. den Sta,atspresident 
over deszelfs toesta,nd. ZHE~d. zal bet regt hebben om wanneer vereischt, de 
noodige reparatien te doen plaats hebben. 

27.-Bol van Artalerie.-De Kapitein zal een boek houden onder den naam 
van " de ltol van de Artillerie," waarin hij de namen, ouderdom, intrede, aftrede 
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en een beschrijving van elken Artillerist zal aanteekenen; alsook elke verw~sseling 
van woning en eenig andere bij:wnderheid betreffende den persoon dw hem 
opmerkelijk mogt voorkomen. 

28.-0rder-boek.-De Kapitein zal verder een DF~g- of Order-Book houden 
waarin dagelijks aanteekeningen door hem.gehouden zullen worden van de pligts
uitoefeningen van het Corps, en zal dit boek ten eenigen tijde ter inspectie van 
zHgd, den Staatspresident moeten overleggen. 

29.-Kleeding-boelc.-De Kapitein zal verder een boek aanleggen en houden 
als "het Kleeding-Boek," wam·in aanteekening gedaan moet worden van alle 
kleedingstnkken aan de Artilleristen verstrekt, de datum van nitreiking en aard 
van kleeding, en tovens de handteekening van elk Artillerist voor ontvangst van 
zijne kleederen. 

30.-0efen£ngs-boek.-De Ka,pitein zal verder een "Oefenings-Boek" houden, 
waarin a,anteekening gedaan moet worden van het resultaat van elke oefening met 
het grof geschut, zabel en karabijn, en zal er nauwkeuriglijk worden vermeld de 
wijze waarop elk Artillerist zich da,arin heeft gedragen, met bet oog op eene laterg 
bevordering. 

VERDERE BEPAI,INGEN. 

31.-Kwartaals-inspectie door den U£tvoerenden Raad.-Het Uitvoerend Gezag 
zal zelf, of door eene Comrnissie, inspectie moeten doen geregeld bij het einde van 
elk kwartaa,l, va,n de kasernen, ma,gazijnen, wapenen, paarden, manschappen, 
kleeding, oefening, enz., ten einde zieh te kunnen ver:r.ekeren da,t geregelde orde 
gehandhaafd wordt, en behoorlijk toezicht uitgeoefend wordt op de instandhorrding 
van Gouvernements eigendommen, en om verder voorzorg te kunnen nemen tot 
voorziening in wapenen en pa,arden. 

32.-Rapport van Kap-itein b1j kwartaals inspectie.-De Kapitein zal bij die 
gelegenheid steeds een schriftelijk ra,pport a,an het Uitvoerend Gezag of diem; 
Commissie moeten indienen over den toestand van het Corps, het gedrag en de 
vorderingen der manschappen, de strafuitoefeningen die plaats gehad mogen 
hebben en al hetgeen wenschelijk rnogt voorkomen onder de aandacht der 
Regeering te brengen. 

33.-Leverantie van benoodigdheden.-Tenders voor leverantie van benoodigd
heden van allerlei soorten worden bij het einde van elk jaar aangevraagd door den 
Betaalmeester., en beslist door het Uitvoerend Gezag, waarna behoorlijke con
tract.en zullen worden aa,ngegaan onder handteekening van den leverancier en 
borgen, ter eener, en van den Bet.aalmeester namens de Regeering ter anderer 
zijde, van welke contracten het duplicaat origineel zoo Yeilig mogelijk ter referte 
bewaard zal moeten worden. 

34.-Beheer van leverantie.-De Luitenant wordt belast meer bijzonderlijk 
met het t.oezigt op en zal aanteekenen en rapporteeren over aile ongeregeldheden 
in de levera,ntie van de goederen volgens de verschillende kontracten, zoowel voor 
de manschappen a,ls voor de paarden, en de Betaalmeester zal geene nithetaling 
van eenige rekening mogen doen dan na bekomene certificaat van de behoorlijke 
levering door den Ka,pitein, Luitenant en Betaalmeester, en na authorisatie van 
ZHEd. den Staatspresident. 

35.-Hosp?:taal bepal?:ngen.-Ingeval eenig Artillerist ziek wordt aan eene 
aanstekelijke ziekte, zal hij onmiddellijk uit de kaserne verwijderd moeten worden 
ter verpleging. 

36.-Bapport van Betaalmeester.-De Betaalmeester levort bij bet einde van 
elk dienstjaar aan ZHEd. den Staatspresident, eene generale staat van zijne uit
gaven en gehoudene administmtie, welk rapport door ZHEd. aan den REd. 
V olksraad zal worden voorgelegd. 
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37.-PUgten van Onderwijzer.-De Onderwijzer houdt zich stiptelijk aan de 
uren voor onderwijs die bepaald worden voor de Artilleristen door de offi~ieren 
onder bekrachtiging van ZHEd. rlen Staatspresidont, en doet rapport aan den 
Kapitein maandelijks over het schoolbezoek der Artilleristen, hun gedra.g in de 
school en hunne vorderingen, en znl ovel'igens zicb moeten bescbouwen te staan 
onder oppert.oezicht van den Inspekteur van bet Onderwijs, en zijne instructien 
over de vakken en manier van onderwijs moeten opvolgen. 

38.-Pligten van Kapelmeester.-De Kapelmeester is gehouden aan de instruc
tien die hem van t.ijd tot tijd mogen worden gegeven door den Kapit0in onder 
voorkennis van ZHEd. den Staatspresident, ten opzigte van de uren en oefening 
van bet Corps in muziek, of deszelfs optreding bij pnblieke en private feest
gelegenheden, en is gehouden te waken over de behoorlijke bewaring en instand
houdmg der instrumenten die ten dienste van bet muziekkorps worden gesteld. 

39.-Ammnnitie tot oefening.-De Regeering stelt jaarlijks een zeker aantal 
bommen, kog-els en schroot voor elk stnk grof geschuts beschikbaar aan den 
Kapitein, opdat de veldoefening der kannonnen behoorlijk kan worden onder
wezen aan de Artilleristen, alsook een zeker bedrag van ammunitie voor oefening 
met de karabijnen, opdat de Artilleristen bekwaam worden om zichzel ven ook te 
kunnen verdedigen in geval van nood. 

40.-Uitdeeling van lcleeding.-De uitdeeling van kleedingstukken aan de 
rnanschappen zal moeten plaats hebben jaarlijks, op 1 April en 1 October, en zal 
worden bewerkstelligd door den Betaalmeester en den Kapitein tegen kwitantie 
van den Artillerist, overeenkomstig Artikel 29, en de voorschriften van Staat 1 
hieraan gehecht. 

41.-Naamteekeningen.-De naamteekeningen der Artilleristen voor ontvangs 
van eenig artikel of op eenig officieel document moeten eigenhandig plaats hebben. 

42.-Uitdeeling van eetwaren.-De voedings materialen worden aan de man
schappen verdeeld door den Lui tenant, overeenkomstig toelagen vermeld in Staat 2 
hieraan gehecht. 

43.-Betaling van sold1j.-De soldij voor de officieren en manschappen wordt 
door den Betaalmeester tegen kwitantie uitbetaald maandelijks overeenkomstig 
Staat III, behoudens de latere b3palingen hieromtrent. 

44.-H-uiHho '),delijke bepalingen.-Alle huishoudelijke bepalingen, zoo als 
bijvoorbeeld omtrent het uitdooven van lichten, vallen onder de termon van 
Artikel 23, en de verschillende signalen zullen t uur vooraf geblazen moeten 
worden. 

45.-Strafbepalingen.-In dienstplicht en tucht zullen de officieren door bij
zondere Reglementen voorzien, onder goedkeuring van den Uitvoerenden Raad, 
met dien verstande nogtans dat misdaden, door officieren, onder-officieren of 
manschappen begaan wordende, volgens de algemeene wetten des lands behandeld 
zullen worden. 

46.-Afgetredene Artilleristen die zonder wettige verschooning weigerachtig 
of nalatig zullen zijn om dienst te doen wanneer daartoe door de Hegeering 
opgeroepen, znllen vervallen onder de strafbepaling vastgesteld bij Artikel 13, 
Ordonnantie No. 1, 1866. 

SLOTBEPALINGEN. 

47.-Elk Artillerist wordt bij zijne inzwering voorzien met een copij van deze 
Regulation. 

48.-Alle wetsbepalingen over de Artillerie in strijd met deze Regulatien 
worden mits deze herroepen. 

49.-Deze Regulatien hebben kracht van wet van af de datum van publicatie. 
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272 EIGENDOMSREGT VAN KLEURLINGEN. 

STAAT I.-KLEEDING. 

Officieren ontvangen elk op 1 April van elk jaar, een pak kleeding, bestaande 
uit baatje, broek en pet, en verder 1 paar stevels, 3 hemden, 2 onderhemden, 2. 
paar sokken, 1 overjas, 2 handdoeken, 1 lmm en borstel, 2 schoen borstels, en 
schoensmeer tegen t blikje per week, en op 1 October van elk jaar, 1 broek, 1 
paar stevels, 1 hemd, 1 paar sokken, 1 handdoek. De onder-officieren en man-. 
schappen ontvangen elk op 1 Apr·il van elk jaar, 2 pak kleederen, 2 paar stevels, 
3 hemden, 2 onderhemden, 2 paar sokken, 1 overjas, 2 handdoeken, 1 kam en 
borstel, 2 schoenen horstels en schoensmeer tegen een t blikje per week; en op 1 
October van elk jaar, 1 broek, l pa::tr stevels, 1 hemd, 1 paar sokken, en 1 hand
doek; en verder, zeep naar vereischten van het \vasschen, niet hoven 1 lb. per 
week, alsook voor dk officier op 1 April, 2 kombaarsen, en elk Artillerist 2 
kombaarsen, met 2 lakens en slopen voor ieder. Uniform bij in diensttredin~· 
voot· den geheelen cliensttijd. 

S'rAA'l' II.-VOEDING. 

]Jlk officier, onder-officier en Artillerist zal ontvangen: li lb. vleesch, 1 lb. 
brood, dagelijks; en per week, t lb. koffij, 1 lb. suiker, 1 lb. rijst. ~ bottel azijn 
en t lb. gort, wordencle zout, peper, hout en groenten voor officieren en man
sch::tppen overigens gezamenlijk aan~·ekocht, znllende de a::tngekochte groenten 
en andere voedingsmateri::tlen hierin niet gespecificeerd gelijkelijk worden 
verdeeld· en niet meer kunnen bedragen clan £2 sterling per week voor het; 
geheele Corps. 

STAAT III.-SOLDIJ. 

De Soldij wordt betaald als volgt : ~
Kapitein tegen 12s. 6d. per flag. 
Lui tenant 

" Sergeant 
Korpornal 
Bombardier 
ArtillrTist , 

terwijl de Onderwijzer eeu jaarlijksch salaris van 
£200 ; en de Betaalmeester van £25 zal ontvangen. 

9s. 
4s. 
2s. 

" 
" 

ls. 6d. , 
ls. , 

£120; de Kapelmeester van 

Aldus vastgesteld op heden den 10den Mei, 1876. 

Bloemfontein, 10 Mei, 1876. 

G. P. VISSE~R, Voorzitter. 

J. GEo. FRASER, 

Sect·etaris van den Volksraad. 

OitDONN ANrriE :No. 4, 187G. 

Ordonnantie, regelende bet bestuur o>er en reparatie van de Hoofdwegen in dezen 
Staat, is vervangen door Ordonnantie 37, 1H77. 

OHJ)ONN ANT II~ No. 5, 1876. 
Ordonnantie, bepalonde welke Kleurlingen en de wijze en voorwanrden waarop 

zij in den Oranjevrijstaat al of niet eigendomsregt kunnen bekomen op 
Vastgoed. 

De Volksraad van den Oranjevrijstaat, overwegende dat het noodig is te bepalen 
welke Kleurlingen en de wijze on voorwaarden waarop zij in den Oranje
vrijstaat, al of niet eigendomsregten op onroerend goed kunnen bekomen; 
heeft besloten en besluit :-

1.-Klourlingen, ~elke voortgesproten zijn nit een wdtig hnwelijk van een 
.Planke vader en kleurlmg moeder, of klcurling vader en blanke moeder, hebben 
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het regt vaste eigendornmen te koopen en verkoopen, en op hunnen naam getran::->
porteerd en geregistreerd te bekomen, mits zij hinnen den Staat wonen. 

2.-Die kleurlingen, gewoonlijk genaarnd "Bastaards," welke gedurende 
vijf jaren in den Staat hebben gewoond, en eenig ambacht uitoefenen, en O'eene 
onderdanen zijn van eenig naturellen-opperhoofd, kunnen erven en gebouw~n op 
de dorpen in eigendom geregistreerd krijgen, mits zij van den Landdrost van het 
district hnnner woning, en van minstens vijf respectabele burgers, zelve grond
bezitters zijnde, certificaten van goed burgerlijk en zedelijk gedrag ten genoege 
van den Staatspresident overleggen. 

3.-De kinderen van kleurlingen, die re'eds vaste eigendommen bezitten, of 
nog verkrijgen zullen, overeenkomstig de bepalingen dezer Ordonnantie, zijn 
bevoegd die eigendommen van hunne ouclers te erven en op hunnen naam te doen 
registreeren. 

4.-Een kleurling, vast eigendom bezittende, v66r het in werking treden 
dezer 0 rdonnantie, of onder de bepalingen derzel ve, zal niet geregtigd zijn meer 
dan vijf hoofden van huisgezinnen van kleurlingen op zijne plaats te houden. 
Voor ieder hoofd van een huisgezin dat hij meer dan vijf op zijne plaats heeft 
wonen, zal hij verbeuren eene boete van £10 sterling, en verpligt zijn, de zoo
danigen zijne plaats te doen ruimen. 

5.-0nder hoofden van buisgezinnen, als in Artikel 4 vermeld, worden niet 
bedoeld te hehooren de ongehuwde kinderen van den eigenaar. 

6.-Kleurlingen, niet vallende onder de terrnen van Artikels 1, 2 en 3, hobbon 
gecn regt onroerende goederen te koopen, op hunnen naam getransporteerd te 
krijgen, oE te buren. 

7.-Aan de traw.;portacten aan kleurling te passeeren, of de grondbrieveu 
aan hen te ·worden nitgereikt, zal een afschrift van deze Ordonnantie worden 
gehecht. 

8.-De verldarirwen van verkooper en kooper, van koopeu onder de bepa
lirwen van deze Ordo~nantie, moeten inaner door hen in persoon voor den J-1and
drgst van het district worden afgelegd op dat die amhtenaar zich kan overtnigen 
van den persoon zonder door namen te worden mis1eid. 

~l.-Ieder persoon die onroeroend goed aan een kletuling verkoopt of ver
huurt welke volO'ens deze Ordonnautie niet ge1·egtigd is geregistreerd transp<n·t 
daarv~n te ontva~gen, zal onderworpen zijn aan eene boete van £100, met nietig 
verklaring van zoodanig koop of huur contract. 

10.----Klenrlingen, die volgens deze Ordom~antie regten ~an eige]l(lom ver
krijO'en op ouroerende O'Oederen, of alreeds bez1tten, zullmt mrnmer als burgers 
worden beschouwd, ma,}t~ zullen ev.en als de burgers dienstpligtig zijn, of goederen 
tot kommandodienst moeten verschaffen, wanneer wettiglijk door bevoegde 
personen, daartoe gerequireerd. 

11.-.. A.Jle wetsbepalingen in :-;trijd met deze Ordonnantie worden hierbij 
erroepen. 

12.-Deze Ordonnantie zal in werking treden dadelijk na publicatie . 

. \.ldus vastgesteld op heden den 16den N[ei, 1876. 

Secretarie van den V o1ksraad, Oranjevrijstaat, 
Bloemfontein, 17 Mei, 1876. 

'1' 

G. P. VISSER, Voorzitter. 

J. GJ1i0. FRASER, Serretaris. 
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2'74 LANDM]!]'l'ER-GENERAAL.-Ol'MJiJ'l'ING VAN l'LAA'l'SEN. 

Ol=tDONNANTIE No. 6, 1876. 

Ordonnantie, tot oprigting van een Landmeter-Ge:b.eraalskantoor, en bepalende de 
wijze waarop Plaatsen en ande1·e Vaste J1Jigendommen in den Oranjevrijstaat 
zullen worden opgemeten. 

Nademaal het noodzakelijk is geworden, dater meer nauwkeurigheid en omzich
tigheid in de opmeting van vaste eigendomrnen in acht worden genomen, en 
eene behoorlijke controle daaromtrent worde gehandhaafd, ten einde over
lappingen en de hieromtrent bestaande wetten en regulatien te consolideren 
en vereenvoudigen, zoo besluit de BEd. V olksraad als volgt :-

1.-Er zal een Landmeter-Generaal zijn zoolang het volstrekt noodzakelijk 
zal zijn. 

2.-De ];andmeter-Generaa.l zal de navolgeude plichten te vervullen heb
ben :--

(u) Dadelijk na zijne aanstelling zal hij zich onledig lwuden met het compi
leeren of zamenste1len van generale plannen van alle opgemetene 
plaatsen, >vaarvan de grondbrievon en kaarten reeds zijn uitgereikt. 

· (u ). Alle nieu we grondbrieven van gemetene kaarten worden door den 
Ltmdmeter-Genera.al uitgemaakt en ter onderteekening aan ZHEd. 
den Staatspresident overhandigd, welke onderteekening niet gesehiedt 
voor en aleer de l;a,ndmeter-Generaal zich van de volgende feiten zal 
hebben verzekerd, nameli;jk : 

Vat de onderli11ge bestaanbaarheid der op de kaart gegevene getalwaaeden is 
overeenkomstig formnlen in Ordonnant.ie No. 1, l8G8: 

Vat de opmetiug correct· is ; 

Dat cr geene overlapping of andere objeetien lwegenaamd bestaan. 

(v). Hij de verdeeling van aile gernetene plaatsen door eenen Gouyernements 
Lftndmeter, zal de Landmetee-General dat gedeelte dat overgemaakt 
of getransportcerd wordt, of nog overgemaakt, of getransporteerd 
moet worden, van de (H'igiueele kaart en het generale plan in zijn 
kantooe liggende, aftrekken, en de overblijvende grootte aanteekenen, 
waarna bi·j dezel ve den Registratenr van Acten ter registratie zal 
overhandigen, en daarna in de archieven van het Landmeter-Generals
kantoor bewaren. 

3.-De Landmeter-Generaal zal ambtshalve Voorzittel' zijn van eene Corn
wissie van 11Jxaminatoren, tot het afnernen van het La.ndmeters examen voor den 
Oranjevri;jstaat, welke commissie verder bestaan zal uit twee Gouvernements 
.Landmeters door den Staatspresident op aanbeveling van den J,andmeter-Generaa] 
te worden benoemd. 

4.-De Landmeter-Genera.al zal maandelijks eene lijst publiceerf-m ntn al de 
door hem uitgereikte gemetene ]marten en grond.bl'ieven; naamvkeurig opgevonde 
den naam en het nommer der plaats, de wijk, bet dishict, bet getal morgen, en 
den naam vau den persoon aan wien dezel ve is uitgoreikt, alsmede den naam van 
den Landmeter. 

5.-De LandP-.1eter-Gencraal zal van tijd tot tijd zieh door de respeetieve 
Gonvernements Landmeters in dezen Staat doen informeren omtrent de juistheid 
van de lengtemaat door hen in gebruik, en op welke wi;jze de Iengte h unr~er meet
kettingen worden en zijn vergeleken met de volgens wet voorgeschrevene land
.maat, hoe groot de mis wijz.ing van elk Landmeters kornpaH is, en op welke wijze 
en wanneer laatst die miswijzing is berekend geworden, alsmede die berekening 
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LAND}:IE'l'ER-GENERAAL.·-OPMFJ'l'lNG VAN PLAATSFJN. 275 

en de noodige observation daarvoor gemaakt op te eischen en de nauwkeurigheid 
van zulke observatien en berekeningen na te gaan, en indien foutief bevonden, de 
noodige instructien ter rectificatie daarvan aan den hetrokken r_.~andmeter gevf:'n. 

6.-Wanneer de Landmeter-Generaal met het oog Ol_) Artikel 2, letter (B) 
1lezer Ordon nantie i'.al bespeuren dat eene l.Jandmeters kaa.rt foutief is gemeten, of 
a,ndere reeds gernetene kaarten overlappen, of van dezen versdtillen iu grootere 
mate dan bij eene juiste opmeting het geval herwort te zijn, zal hij zulk lmart of 
aan don Landrnetee ter·ug zenden-of, indien hij znlks noodig oordeelt de bere
keningen en het veldboek van dicn Landmeter tor -iuzage opeischen, en indien hij 

, eenige font of fouten daarin vindt, die te notulereu, den betmkken landmeter, 
met terugzending dier berekeningen en het veldboek, llaarntn kenuis geven en 
g-elasten zulke font of fou ten onmiddelijk te herst.ellen op zijne eigene kosten. 

7.-Wanneer het bewezen wordt dat eenig J~andmeter n•1·keerde upmetingen 
umakt dooe moedwil wangedrag of onbekwaamheid in zijne hoedanigheid als 
l..m.ndrneter, zal ZHEd. de Sta11tspresident, na dn:LL·vau rappor·t ontvangen te 
hebben van den Ijaudmcter-Generaal zoodanigen Lrtlldmet8t' knnnen scllorsen voor 
een tijd v~tn niet minder da11 6 en niet meer da,u 12 maanden, zullende hij verder 
gehouden zijn tot schadevergoeding voor de schadf', aan partijeit het·okkeud. 

8.-Niemand zal hevoegd zijn om. als Lrtndmetet·-C:hmerar1l voor de~~;en Staat 
te "'orclen a.angesteld, of hij zal de volgende vereischten moeten hezitten, te 
weten :-

(a). Hij zal als Gouvernements Landmetet· iu den Oranjevrijstaat bij voor
keur, iu de Kaapkolm1ie of dclers, voor <:L,ltun tijd van minstens 7 
jaren ruoeten hubben gept'akt,iseerd, en deu onderdom vau winstens 30 
jaren hebhen bereikt, en heiden de Hollandsehe eu ~~ngelsche talen 
rnagtig zijn. 

(b). Hi.i zal de houder moeten Jo::iju van eeH eertiiiL:a~:t i11 de t.heurie der 
Trigonometrische Landmeetkunde, verleend tloor de Cormnissie van 
publieke examina.tol'en, ingesteld door het Kaapsdw Parlenwnt bij 
Acte No.4, 1858, lloch welk certificaat cene:1 graad van bekwaamheid 
zal moeten toonen van minstem; 1,200 morken nm goedkenring 
(marks). 

(c). Geen guropeesch cel'tiiicaat van gewoou J.J~tndmeter zal voldoende zijn, 
tenzij de houder daaryan bewijzen kan le\·ercn van bekwaamheid in de 
volgende onderwerpen, te weten :--

•rm<:ORITITISCH. 

1.-De Hekenkuude (Arithmetic). 
2.-De SteU.:tmst (Algebra). 
8.-Geometrie. 
4.-Vbkke drid10eksmetinS!,'. 
5.-Bolvormige driehoeksmeting. 
6.-Gcodresie <m Astronomic. 

PRAKTlSCH. 

1.-Het gebmik det' l.Jandmectknndige en Astronornisr~ho lnstrurnentuu. · 
2.-Topogr<tphie en constructie van kua.eten ( n p!nn::en, en ltet g<:·brnik del' 

instrumenten daartoe lvnnoflig-tl., zonal::; l'wktlen. cle 'J1rfl.Jispol'teur 
Pentngra ph, eu7-. 

3.-0bservatii'H vo:Jr breedte en lengt0 (latitude <'11 long-i.htde), Azimuth en 
rrijcl. rrriswijzing van hut Kompas, on;:.· 

4.-De co-ordinaten herekeningen un de tm~pa~si11g· daarvan op de 'frigono
trische mc6ng on de berekt)lringen vmt J.J<LJH!meters k~t·'LI'h'IL 

5.-De herekening Cll hewerking van cone 'rrig-onometrise!w metiug op groot<:~ 
schaal en de t.oepassing da,arop van Tjegcndt·c's en andere gPli.ik~oort.ige 
The(Wt:llms. 

--...._ 
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276 I,ANDMETER-GENERAAL.-Ol'METING VAN PLAATSEN. 

6.-De hermeting van vaste eigendommen, ten einde verdeelingen te bewerk
stelligen onder alle mogelijke voorwaarden, en alles volgens de regelen 
der Meetkunst, alsmede het vinden van verlorene Bakens. 

9.-:F.Jen man van goed gedrag, bezittende de in Artikel 8 vermelde vereisch
ten, zal door ZHEd. den Staatspresident worden aangesteld als Landmeter
Generaal voor dezen Staat tegen een jaarlijksch salaris van £800. 

OVER LANf\ME'l'ERt:; KAAR'l'EN. 

10.-Elk r_.andmeterzal, tenzij wettiglijk verhinderd, binnen drie maanden na 
zijne gedane opmetingen, de kaarten daarvan aan den Landmeter-Generaal zenden, 
en deze zal, na dezelve onderzocht en bestaanbaar gevonden te hebben, zooals in 
Artikel 2 vermeld, zulke kaarten bij goedkeuring publiceren, of bij afkeuring 
aan den Landmeter ter rectificatie terng zenden in dienst. 

11.-Zoodra de Landmeter-Generaal, volgens Artikel 2, eene kaart correct 
beschouwt, zal hij dezelve dadelijk in de Go,uvernements Courant doen pnbliceeren 
gedurende een' tijd van drie maauden, en indien na verloop van dien tijd er 
geene protesten volgens bestaande wetten zullen zijn ingeleverd of andere objec
tieu in den weg zijn gekomen, wordt de grondbrief op de gewone wijze uitge
maakt. De kaart zal door den Landmeter-Generaal's handteekening bekrachtigd 
en aan den door ZHEd. den Staatspresident geteekenden grondbrief gehecht 
worden, welke grondbrie£ alsdan, na van de benoodigde zegels te zijn voorzien, 
en de recognitie daarop volgens Wet en het getal morgen zal zijn bepaald, door 
den Registrateur van Acten worden geregistreerd. die na registratie het duplicaat 
aan den Landmeter-Generaal ter bewaring in zijn kantoor zal overhandigen en het 
origineel den eigenaar of diens gemagtigde, nadat de recognitie tot datum is aan
gezniverd, zal afgeven bij betaling daarvan volgens tarief. 

12.-De Landmeter-Generaal zal onmiddelijk deze uitreiking van kaart en 
grondbrief volgens Artikel 4 dezer Ordormantie laten publiceren in vier achter
eenvolgende uitgaven der Go-uvernements Courant. 

13.-Behalve de zijden, hoeken en grootte der kaart volgens Ordonnantie 
No. 1, 1863, zal elk Landmeter verpligt zijn, duidelijk en naauwkeurig op te 
geven op elke door hem vervaardigde kaart de grootte van den hoek die de langste 
lijn op de kaart maakt, met den waren meridiaan i.e. de ware Azimuth der langste 
zijde, gerekend van N oord o£ Zuid, den magnetischen meridiaan en de miswijzing 
van het kompas tot enkele minuten eener graad, alsmede de co-ordinaten van elk 
baken gerekend van de basis der driehoeksmeting van zoodanige plaats. 

14.-Behalve hetgeen in voorgaand artikel is vermeld, moeten op aile Land
meterskaarten nog duidelijk worden aangegeven het nommer der plaats, den naam 
van den geregistreerden eigenaar, het nommer en den datum des grondbriefs of 
der transportacte, den datum van opmeting, de namen der aangrenzende plaatsen 
en de wijk en het district waarin gelegen. 

15.-Elk Landmeter zal de miswijzirig van zijn kompas berekenen en de 
lengte zijner meetketting toetsen eens elke zes maanden. 

16.-Wanneer eene opmeting door eeuen La,ndmeter zal worden gedaan, zal 
hij minstens zes weken daarvan in de Gouvernements Courant kennis geven, en 
bovendien de omliggende grondeigenaren, indien tijdens de opmeting op hunne 
plaatsen woonachtig en tegenwoordig, per brief onder zijne handteekening kenniA 
geven, ten minste 24 uren, voor zijne werkzaamheden beginnen. 

17.-In geval er bij eene opmeting geschil bestaat tusschen belanghebbenden, 
zal de Landmeter trachten hetzel ve te doen beslechten door schikking of arbi
trage, en welke schikking of uitspraak van arbiters, door partijen behoorlijk 
onderteekend, door den Landrneter met de kaart moet worden ingezonden. 
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OVER GOUVERNJiiMEN'l'S LANDMETERS. 

18.-Niemand kan toegelaten worden als Gouvernements Landmeter in dezen 
Staat, of h1j zal. een schrifte11jk examen moeten hebben gepasseerd voor de 
Commissie van Examinatoren, in Artikel 3 vermeld, in de theorie en praktijk der 
Landmeetkunde, bestaande uit het programma van kundigheden, \~ermeld in 
Artikel 8, en eene Borgacte ten genoege van ZHEd. den Staatspresident hebben 
gepasseerd voor de som van £500 sterling, en £12 stPrling zal hebben gedeponeerd 
bij aanzoek ten kantore van den Gou vernements Secretaris, ter vergoeding der 
commissie, en in handen van den V oorzitter der gemelde commissie, den volgen
den eed zal hebben afgelegd namelijk :-

Ik, -----, zweer trouw aan het Gou vernemept van dczen Staat, en dat 
ik naar bet beste val mijn vermogen zonder gunst de aa;n n1ijn ambt verbondene 
plichten, vlijtig, trouw en eerlijk zal waarnernen en uitoefenen volgens wet. 
Zoo waarlijk helpe mij God. 

19.-Alle wetsbepalingen in strijd met deze Oedonnantie worden hierdoor 
he1'roepen. 

20.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet lwbben na afkondiging derzelve 
door den Staatspresident. 

Aldus vastgesteld op hedcn den 27sten Mei, 1876. 

G. P. VISSER, Voorzitter. 

J. GBO. PRASER, Secretaris. 

SeCJ·etarie van den Volkseaad. O.V.8., Bloemfontein. 

ORDONNAN'riE No. 7, 1876. 
Ordonnantie tot aanvulling van zekcre leemten voorkomende m Ordonnantie 

No.2, 1875. 
Narlemax'tl het bcvonden wo1·dt dat het noodzakelijk is zekete leemten in Ordon

nantie No. 2, 1875, aan te vullen, zoo besluit de Volksraad, gelijk hij 
besluit bij deze :-

1.-Het Hooge Gerecbtshof van den Oranjevrijstaat is zamengesteld uit alle 
leden der rechterlijke macht. 

2.-Wanneer in deze of eenige andere Ordonnantie de woorden Rechters" of 
Loden der Rechterlijke Magt worden gebezigd, wordt er onder begrepen zoowel 
de Hoofdrechter als de andere Rechters van het Hooge Gerechtshof -van den 
Oranjevl'ijstaat. 

:3.-Het Hooge Gerechtsho£ van den Oranjevrijstaat houdt zitting te Bloem
fontein op vaste tijden, door gemeld Ho£ te worden bepaald, welke bepaling 
onderworpen zal zijn aan de goedkeuring va,n het Uitvoerend Gezag. 

4.-Voor het Hooge Gerechtshof van den Oranjevrijstaat kunnen gebmcht 
worden:-. 

(a). Alle applica,tien, arresten, injunctien of andere interlocutaire orders. 

(b). Door toestemming van partijen; alle zaken welke in de eerste instantie 
voor de Rondgaande Gerechtshoven kunnen gebracht worden, of van 
de Lagere Hoven in Appel of revisie worden gebracht. 

(c). Alle zaken in Appel of Revisie welke in een;te instantie voor de Lagere 
Hoven of in Appel voor de Rondgaande Gerechtshoven beslist zullen 
zijn, mits in zakeu van Appel of Revisie, de Rondgaande Recbter 
niet zal zitten welke vonnis in die zaak geveld heeft, zullende in zoo
danige gevallen de r.itting van twee Rechtees vo]komen wettig zijn. 
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.5.-Alle :wodauige a.pplicatimJ als in Artikel 4, onder lettet· (a) vermeld, 
kunnen ook gebracht worden voor het Rondgaand Gerechtshof, of voor eenige 
der Itechters "in Kamet·R " zittende a.ls lid van het Hooge Gerechtshof, m.it.s dat. 
zoodanige :interlocntaire orders gegeven door een lid van gemeld Hof "in Kamers," 
onderworpen :1.nllen r.ijn om op aanzoek nw eenige p~trtij bij den Rochter "in 
Kamerr-:; " of hij de ePrRt daaropvolgende zitting 'Tan ht't Rondgaand Gerechtshof 
of het Houge GerechtRhof te worden ter zijde gezet of veranderd. 

t).-fDt· zal dage1ijks, met uib:ondering vfm Zon- en l!1ee~tdagen, een lid van 
het Hooge GC>rechtshof te Bloemfontein '·in Kamers" zitt:ing houden tot het 
hooren van, en het geven van order· op modanige app1icatien als in Artikel 4, 
onder letter (a) vermeld. 

7.-De Lamldrost van ee:1ig di~tl'ict, uitgczom1en1 die \·att Bloemfontein en 
het district waar het Rondgn,and. Hof zitting he~'ft. +ijdens de ziUing van den 
Rondgaanden Rechter, "'al dezelfde magt ltehben fd~ i11 Artikel 4. afdeeling (n) 
is omschreven, mits zoodanige applieatien, arresten, injnnctien of andere inter
locntaire orders onderworpen r.n1len zij11 ann de bekrachtiging van het Hoogfl 
Gerecht~hof, of het I:tondg·aa11<l Ger·echtshof, of een der Rechters "in Kamerf".'' 

8.--Zoodanige orders, als in Artikel 7 verrneld, knuueu vernietigd worden 
door den Imnddrost welke dez:elve heoft \·erleend op de wijze a1s vermeld in 
ArtikelR 11 en 2:1. l{,·g. voor Civi,Je ZakPn voor H.owlg·a!tnrle Hovel', onder·-
worpen aan de revisie bepaald in Artikel 7. . 

D.-De ltegistratunr uer Hoogere Hoven, de La,ndur·ostklerken in de ver
schillunde districten en waar zoodn.nige beamhten niet zijn. de lJanddrosten zullPn 
tot bet teekenen van dagvaardingen en laHtbrieven t.er execntie hevoegd :1.ijn. 

lV.·-·-Bij of na afioup van eenig l\,ondga.and Gercchtshof 7.tdl.en de Landdrost
klm·ken, en ·waar die niet zijn, de Landflt·ostell, copij uemen YHn de in dat Hof 
geve1de \'onniRSE'n in ci,·iele zaken, ondel' eertifieaat. va1r den Registmtenr dm· 
Rondgaande Hoven, t.en ejnde hen in staat tc stdlen om war~neer vereiseht 
daarop hsthrieven tr'e execntie te verleenen. 

11. De hepaLnge!1 nm (hdonnautie No. 2, 1H7h, yuor zoo verre in strijd 
met deze (h·r1onnanUP. wor(hm hiPt'mPd<' ]l(wr·n~'pen. 

12.--Ueze OJ'donttauiie :~-al kr;t('Ltr van \\('t· hel>hen et~ne maand na publicatie 
derzelve . 

.V astgesteld op heden den 3d en J unij, 187 6. 

T. J. D.FJ VlJ.!JlbJRS, 
tijdelijk waarnemend V oorzitter. 

J. GEO. l!'RASER, Secretaris. 
Scel'ctm·ie van den V ulksraad, O.V.S., Bloemfontein. 

ORDONNAN'l'IE No. 1, 1877. 
01·domuwtie over de 1'ligten, enz., der lj 

Nadenuml lwt lWcH!ig g'eacht \venl d<~t de versehill nde Volksraadsbesluiten. 
hdi'l:kking hehbe11de tot de Pligten der f.Jaud ·onnniRsie, verzameld en 
geraugscbild worden in eeu \Vet;sontw<:rp, ;~,oo · 'j hiPrbij vastg('Steld c•n 
bnpaR-ld a1R Ordonnantie No. 1, 1877 :-

L De Landuommissie in elk diHtrid r-aJ hestaa,u nit < en districts L!wddrost,'N' 

*Ad. § 1. Op dPn 16uen Fd,ruarij, Jtil.il, heuft Llt> H,mLLl beslutJn dat Landdrosten in hunne 
distrieten ge0ne voorzitters van Lltndeonnnissies zull<•n 11ijn, maa1· het <i:.m rl<>n Rtrw.tspresident OV<H' te 
laten, om voor elk dist.riet uit dt~ burgers <··en va.Rte \roon:it.ter to kiPIIPil. ' 
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den Veldcornet van de wijk, en een ono:fficieel lid, door de inwonerii der wijk 
gekozen. 

2.-Besluiten der Landco111missie zijn onderhevig aan appel voor den Uit
voerenden Raad, en de besluitfn van den Uitvoerenden Raad daaromtrent, knJl
nen weder in appel gebragt wprden voor den REd. Volksraad. [D/t 1:s verande·rd 
door Ord. No. 1, 1861 ]. 

3.-Stukken Gouvernementsgrond zullen vergund worden aa:r;t aanzoekers 
tusschen 16 en 60 jaren ond C\olgens later Raadsbesluit tusschen 16 en 80 jaren 
oud) inwoners van dezen Staat iij.nde en die nog geene vergnnning gehad hebben. 

4.-Ingeval door het Gonverne.ment eenige grenslijn tusschen de burgers en 
de naturellen mogt worden veranderd, waardoor eenig burger zijne plaats mogt 
verliezen, zal wodanig persoon het r~gt hebben, eene plaats te kiezen nit de 
gronden, die nog onder beschikking van het Gouvernement zullen zijn . 

. 5.-Indien iemand tot eene vergunning geregtigd zijncle, en bewijzen kan, 
dat hij geen grond in het land bezit,; eene ledige ongeeigende plaats occupeert, 
zal hij geregtigd zijn op zoodanige p.laats op dezelfde conditien, waarop rekwe~t 
plaatsen worden vergund. 

6.-Personen die grond in occupatie hebben, zullen de voorkeur hebben 
hoven aile andere aanzoekers om di~n grand in bezit te krijgen, tenzij zoodanig 
aanzoek om dien grand niet gedaan was, voor hetzelve geoccupeerd was. 

7.-.Alle aanzoeken om eenigen grond zullen moeten gedaan worden bij den 
Landdrost van het district, wa.arin die grond gelegen is. 

8.-De :Landdrosten zullen eene registratie honden van al zoodanige vergnn
ningen. 

9.-De Landcommissien znllen van aile tien plaatsen eene uithonden voor het 
Gonvernement. * 

10.-Buiten de publieke wegen, door de Landcommissie bepaald, :1.al elk persoon 
verpligt zijn aan zijne buren eene vrije paS,Saat toe te laten. 

11.-Volksraadsbesluit, dd. 8 September, 1855.-Ieder persoon, die eene 
zaak voor de Landcommissie mogt hebben, zal het regt hebben te objectee1·en 
tegen een of meer van de ]eden, mits bewezen kan worden dat personen waartegen 
objectie gemaakt wordt, belanghebbers zij11,, en direct of indirect, eenig voor
deel door de uitspraak van gemelde comrnissie zouden genieten; of door bloed
verwantschap als niet onpartijdig zouden kunmm beschouwd worden. Wan
neer de commissie de objectie gegrond vindt, zullen de overige leden het regt 
hebben een ander lid in plaats van den pe:rsoon, tegen wien ohjectie gemaakt is, 
te benoemen. 

12.-De .I..~audcommissies zullen zes \yeken vooraf in de Gou'l·eTnement.'! 
Courant kennis geven wanneer en in welke wijken zij bare werkzaambeden zullen 
beginnen en de Veldcornets znllen, op order v'~n hunne !Ja,nddrosten, znlks alge-
meen in hunne wijken bekend maken. \, 

13.-Na het afl.oopen van elke inspectie Jan landerijen, zullen de J1andcom
missies afscbriften van hunne rapporten van) geinspecteerde gronden aan den 
Gouvernements Secretaris inzenden. ' 

* Volksraadsbesluiten, dd. 28 Febrll\8>rij, 18(il :-" Dat bij Artikel 9, der lnstructie voor de Land
commissies, zal gevoegd worden, te weten : ' Van de opgeoccupeerde plaatsen, zullende bij loting 
beslist worden welke der 10 openliggende plaatsen voor he~ Gouvernement zal worden gehouden.' " 

"Dat bij Artikel 22 zal gevoegd worden, achtAr '~hoven de gewone kosten van inspectie,' JJwt 
uitzondering van Procureurs of Agentskosten, welke p~rtijen ieder voor zichzelve moeten betalen. 
En nit het artikel zal weggelaten worden, ' en dat zulk v~nnis door den Landdrost zal kunnen wordPn 
geexecuteerd, even als alle andere vonnissen door hem inf.ijne regterli.ike betrekking geveld.'" 

I 

'\ 
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14.~JJe rapporten van de Landcommissies zullen inhouden de juiste namen 
van de hezitters of vcrzoekers, den naam der plaats, den grond van aanspraak of 
bezitregt, eene naauwkeurige beschrijving van het land, zoowel behelzende de 
liggiug van hetzelve, als de veronderstelde grootte en bekwaamheden, zoo aan 
wei- als bouwland, water, enz., ook het bedmg der jaarlijksche recognitie aan
bevelen, en in govallen van disputen, ook eene korte maar naauwkeurige opgaaf 
mn modanige geschillen, alsmede de beslissing van de JJandcommissie en de 
gronden daarvan. 

lf>.--Tot meerdere naauwkeurigheid in de beschrijvingen van geinspec
teerde landerijen, zal de commissie van elke plaats zoo juist als mogelijk is, eone 
schets maken, en aan het rapport annexeeren, aantoonende de di:fferente lijnen, 
fonteinen, of andere waterskoomen, bergen, en andere kenbare merken, de 
aangrenzende plaatsen of Gouvernementsgronden, de wegen en de ligging van de 
woonstede. 

16.--Na het inzenden van zoodanige rapporten zal de l.Jandcommissie eene 
lijst formeeren van de namen der personen, voor wie die gronden zijn geinspec
teerd, met de benamingen der landerijen, en de wijk waa.rin die gelegen zijn, 
welke lijst in de Gouvernements Oou,Tant zal worden gepubliceerd, gedurende zes 
achtereenvolgende weken, met eene kennisgeving, dat, tenzij wettige redenen 
zullen worden aangetoond binnen den tijd van drie maanden na den datum van de 
eerste publicatie, de grondbrief of acte van eigendomsregt door den Staatspresi
dent zal worden onderteekencl, en bij den I-'anddrost verkrijgbaar zijn tegen 
betaling van de som van een pond sterling. 

17. -De grondbrie ven zu llen in d uplicaa t worden uitgemaakt, en een daarvan 
ter registratie en bewaring in het Registratiekantoor worden gedeponeerd. 

18.-Volksraadsbes1uit, dd. 7 Februarij, 1856.-Ied~r· inwoner van den 
Vrijstaat, die nog geene vergunning van grond als zijn l:turgerregt zal hebben 
verkregen, zal geregtigd zijn tot eene plaats waar open grond zal te bekomen 
wezen. 

19.-Volksraadsbesluit, dd. 9 ] 1ebruarij, 1856.-Het., onofficieel lid eener 
Landcommissie zal als zoodanig ingezworen moeten worden. 

20.-Volksraadsbesluit, dd. 20 Februarij, 1856.-Dat bij inspectie van plaat
sen, alle plaatsen waarvan reeds landcertificaten uitgereikt zijn, en niet opgeme
ten zijnde, de limietscheidingen van zoodanige plaatsen niet nauwkeurig zijn 
beschreven, weder zullen moeten worden geinspecteerd, wanneer eenige nieuwe 
aaiivragen daaraan grenzende zijn, en de J...Jandcommissie zich niet in staat zal 
achten om eene juiste beslissing te doen, zonder zoodanige nieuwe inspectie Ook 
zal 7.oodanige nieu we inspectie kmmen geschieden op verzoek van de eigenaars 
van gezegde plaatsen. 

21.-Volksraadsbesluit, dd. 20 Februarij, 1856.-Bij inspectie van elke plaats 
zal de som van £1 1 Os. worden gedeponeerd, onder voorwaar~e dat bij afloop der 
inspectie van elk veldkornetschap, zal worden berekend naar het getal dagen 
daaraan besteed, en de verzuimde dagen, naar evenredigheid onder allen verdeeld, 
hoeveel het wezenlijk aandeel in de inspe"ctie voor elke plaats zal te staan komen; 
zullende bij inspectie van nieuwe gronden, de persoon wei~erende zich aan die 
voorwaarden te onderwerpen, zijne aanspraak daarop verb~uren, en de grond 
toegekend worden aan hem, die de naastvolgende aanspraak dftarop heeft, of zoo 
er zulk een niet mogt zijn, zal zulke grond voor het Gm~vernement worden 
geinspecteerd. l 

22.-Volksmadsbesluit, dd. 20 Februarij, 1856.-lngeval !van questieuse za
ken, za] de Landcommissie het regt hebben om de verliezenqe partij te condem-

l 
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neeren in aile kot;ten door zijnen tegenstand veroorzan.kt, welke loopen mogten 
hoven de gewone kosten van inspectie, en dat zulk vonnis dooe den JJanddrost 
zal kunnen worden geexecuteerd, even als alle andere vonnissen door hem in zijne 
regterlijke betrekking geveld. 

23.-Volksmn.dsbesluit, dd. 29 ]'ebruarij, 1856.--Dat met betrekking tot 
inspectie van gronden op de grenzen vn.n het district Caledonrivier, waarvan 
geene Landcertificaten zijn uitgereikt1 het moeijelijk schijnt regnlatien o£ be
palingen te maken, om het regt van aanspraak in elk geval te beslissen, waarom 
het aan de Litndcornmissie opgedragen'.wordt om bij inspectie van elke plaats na 
behoorlijk onderzoek van de aam~prake~ van elke partij, eene beslissing uit te 
brengen, naar 't best van hun oordeel, o\l;.ereenkomstig met bestaande wet.ten en 
gebruiken, zoowel met betrekking tot de blanke inwoners als de naturellen. 

:~ 

24.-Volksraadsbeslnit, dd. 28 Febr~arij, 1856.-Dat geene plaatsen, die 
opgemeten, en waarvan de kaarten en grdndbrieven onderteekend en a£gegeven 
zij11, zullen mogen worden veranderd, o£ ~enige inbreuk op het regt van eigen
dom door den bezitter daarbij verkregen, :mogen worden gemaa.kt, uitgenomen 
met betrekking tot de verandering van het bedrag van Recognitiepenningen, 
bepalingen van wegen, uitspanningen, enz., anden; dan door eene regterlijke 
uitspraak voor een competent Geregtsho£. 

25.-Dat alle opgemetene plaatsen; waarvan de meetpenningen betaald 
zul1en z:ijn o£ worden, doch waarvan doo:ri het Britsche Gouvernement nog geene 
gewone grondbrieven (titles) zullen zij'n uitgegeven, op nieuw znllen moeten 
worden geadverteerd voor den tijd van drie maanden, en wanneer alsdan tegen 
zoodaniLYe opmetingen geen tegenwerping znllen worden gemaakt, znllen alle 
zulke kaarten mogen uitgegeven wordeJ?. 

26.-In geval van tegenwerping tegen eenige opgemetene plaats in het naast 
voorgaande artikel vermeld, zal de questie eerst door de Tjandcommissie, en ver
volgens op de gewone wijze worden heslist even also£ zoodanige opmeting niet 
hadde plaats gevonden. 

27.-In elk geval van opgemetene gr011den, waarvan de kaarten aan den 
Gon vernements Secretar:is zullen zijn ingezcmden en goedgekeurd, en waarvan de 
meetpenningen niet op o£ voor den HOst.en J unij oerstkomende znllen betaald zijn, 
zullen de kaarten aan do :Landmeters worden teruggezonden, en zulke plaatsen of 
gronden worden beschou wt o£ zij nooit '~opgemeten zijn geweest, en ingeval dat er 
voor eenige van de gezegde gronden · o£ plaatsen reeds grondbrieven ( t.itles) 
bestaan door den voormaligen Britsche~ Resident onderteekend, doch niet a£ge
haald of niet aan den eigenaar va.n zulk l~nd uitgereikt, zal ZHEd. de Staatspresi
dent zulke grondbrieven · vernietigen, en de eigenaars van zulke landerijen zullen 
hunne aanspraken op d('zelve behoudon, ~p dezelfde wijze als voor de opmeting 
daarvan, en als of er nooit zoodanige grondbrie£ o£ "title" had bestaan. 

I 
28.-De gewone groote van eene pl~ats zal genomen worden te zijn een hal£ 

uur gaans van den opstal of aanvraag aa~ vier zijden overkrnis o£ 3,00U morgen, 
als er zoo veel gl'ond is, doch de TJand~ommissie zal onder voorkomende drin
gende omstand:igheden aan eene plaats ¥rooter veld mogen geven, echter zal 
niemand gm·egtigd zijn in eenig geval b!Dven de 6,000 morgen te eischen, als 
alleenlijk in de gevallen in het hieronder v~lgende artikel uitgezonderd. 

\ 
29.-De uitgezondel'de gevallen, waar \men zal mogen aanspraak maken op 

eene grootere hoeveelheid grond voor een;e plaats dan 6,000 morgen, zijn de 
volgende :- \ 

(a). Opgemeteue plaatsen waarvan d~ kaarten en grondbrieven zijn uit-
gegeven. I 
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(b). Opgemetene plaatsen, waarvan de kaarten en grondbrieven voor den 
30sten ;Junij eerstkornende, zullen zijn afgehaald of uitgegeven, en 
waartegen, noch van Gouvernementswege, noch door eenig privaat 
persoon, bij oproeping, binnen den te bepalen tijd tegenwerpingen 
znllen zijn gemaakt. 

(c). Aile plaatsen van de Griquas gekocht of gehuurd, die van bet begin van 
zoodanige huur of koop zullen omscbreven geweest zijn, onder de 
handteekening van den Kapitein en op zijn boek als zoodanig bekend 
staan, en welke gronden van dien tijd a£ door de huurders of koopers 
in bezit en gebruik zullen zijn aangenomen. 

(d). Chilene latere omschrijvingen of overeenkomsten tnsschen eenigen burger 
en Grikwa, of ten voordeele van eenigen Griqua of andereu onderdaan 
van eenige der in wonencle of omliggende Volkstammon, zullen eenigen 
inbreuk mogen maken op eenige vroeger verkl·egene regten va.n 
eenigen aangrenzenden bnur, een burger van den Vrijstaat zijnde. 

(e). Alle gronden van eenige andere del'.natnrelle volkstammen of de opper
l10o£den daaryan, under approbatie van de bestaande authoriteiten 
gekocht, en waarvan eene behoorlijke omschrijving of inspectie zal 
zijn gemaakt, en van dien tijd a£ in het bezit der koopers gesteld. 

(f"). De IJandcommissies znllen niet verm<?gen willekenriglijk en zonder 
gegt·onde redenen de ins pectien van vroegere Comrnissies te veranderen 
of te veestoren, mits dat de lijnen of ~akens door zoodtnuge Commis
sies aangetoond, gernaakt of geschreven, niet in dispuut zijn, of aan 
eeuigen tw1jL:.l onderworpen, en mits dat het niet blijkbaar zij, dat de 
gernelde vorige Commissie den verzoeker of bezitter van zulke gronden 
begunstigd heeft boveu den gewone~1 regel, orntrent het gros der 
aanzoekers in gelijke gevallen gevolgq, of anderzins op eene laakbare 
wijze zulken verzoeker zal hebben bev9ordeeld. 

30.-In elk geval van partijdigheid in het bepalen der Hecognitiepenningen 
van eenigo plaats door cone vorige Commissie of het Gou vernement, zal de Land
commissie eene rneer evenredige Recognitie mogeu 11aubevelen, hetzij de vorige 
verminderende· of verrneerderende, en de Staats president zal op het rapport van de 
Landcommissie of andel'Zins, naar goedvinden, zoodanige verandering mogen 
maken. 

31.-Bij verkooping zal de Staatspresident het regt hebben, wanneer eene 
plaats in twee of meer deelen zal worden verkocht, v~m tijd tot tijd eene verande
ring in de recognitie gelden op zoodanige plaats gelegd, te\maken, met eene even
redige verdeeling, aantoonende het atmdeel, dat ieder bezit~r van zulk verkocht 
deel der plaats in de opbrengst der recognitie-gelden zal heb~n. 

\ 

32.-ln elk ander geval, waaromtrent geene bijzondere Vporzieningen door 
den Raad zullen zijn gemaakt, zal de IJandeommissie en de Witvoerende Raad 
naar den aard en de omstandigheden van zoodanige zaak naar h~nne beste kennis 
en wetenschap, ovoreenkomstig de algemeene bepalins-en omtrJmt de uitgeving 
van J~anderijen, of het doel en de meening daaryan, uitspraak d~en, voornamelijk 
met beteekkiug tot plaat::>eu binnen het zoogeuaamd on vervreeJ:n_dbaar grondge
bied van Griqualaud gelegen, waarorntrent moeijelijk instructie~ gegeven knnnen 
worden, op a.lle voorkomende gevallen toepasselijk. Aan de Lanidcommissie wordt 
dus aanbevolen in znlke gevallen, wauneer de kwestien ontstaa;n, om te trachten 
schikkingen tnsschen partijen te bewerken of beslissingen door arbitratie; en 
waar noch het een noch het ander kan verkregen worden, dan,; eene nitspraak te 
doen naar hnn eigen best oordeel, op regt en hillijkheid gegrond, en na alvorens 
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den aard en de omstandighedeu van/elke voorkomende zaak, 111 t1aauwkeurige 
ovenYeging te hebhen genomen. 

:38.-Da,t alle voorzieningen in de Wetsbepalingen, bij Ordottmtntie No. 2-
1854, en aile Rt>solutien en Raadsbesluiten voor datum acwaak t zullen zijn her
roepen en te niet gedaan, in zoo i\Terre als dezelvo met d~ze Resoluties en Bepalin
gen mogten strijdig hevonden ~orden. 

:34.-Dat doze 1nstructieh kracht van wet hebben zullen vnn en nadat de 
publicatie derzeher op de gewA,ne w:ijze zal zijn geschied. 

'" 05.*--Door het llof in r>Ven~·eging genornen 7-ijnde, de moeijelijkheden die 
er t.h~ns bestn.an, om tot eene heslissil1g to komen, in de z<:tken in Appel tegen de 
deCisieJ~ Yan do lmndcornmissie, doordieh..,er als nog geene resolntien zijn gemaakt 
hoeuamg zulke Appe1en \Vo<·den gep1·osectueerd, en claar bet schijnt dat de be
langl~ehhendeyersouen, bunne zaken nie~ in eenigen vorm hebbcn gesteld, of de 
noochge kenmsgeving is geschied aan eenig belanghebbcnde tegenpartij, zoo is het 
~esloten, dat het Hof zich niet in staat bev~ndt om bij ge1egenbeid van deze zit
tmg, J?et zoodanige zaken werkzaam te z1jn, en dat 1\._ppellanten in Landcummissie 
kweshen eer13t zullen worden voorgebragt in de zitting, die gehonden za.l worden 
op Maandag, den 17 December, eerstk. 

Verder iH besloten, dat de volgende .regulatien en bepalingen worden geob
serv~~e~d in alle zaken, die in Appel vOOJi het Hof zullen \'\'Orden gebragt, van de 
heRhssmg van oenige f_.andcommissie. 

Hij de inspectie va.n landerijen z~llen alle belanghebbende personen op de 
plaa~s zeh'e moeten tegenwoordig zijn, hetzij in persoon of door Agenten, en alle 
bew1jzen, hetzij in geschrift of 11001' getni.sen prodnceet·en, om hunne a~wspraken 
te \Vettigen. 

Wanneer eenige part,ij zich door de uitspraak van de r~andcommissie bezwaard 
gevoe~t en naar dit Hof wil appel~ren, zal hij zoodanig appel moetcn aanteekenen 
ten mmRto tien dagen ua beslissing van do Landcornmissie, en hij zal den Laud
dro~t, die bij dn inspectie tegenwoorclig >vas, te gelijker tijd informeren of hij 
eemg Agent in de zaak heeft aa.noes_teld, wie die is, en wanr bij woont, en of hij 
eenige verdeJ·~-~ bewijzen, beeedigcle v'er\laringen wemlcht in te leveren. 

Wanneer eenig appellant tegen de .\Thesluiten van de [Jandcommissie eenen 
Agent htleft aangesteld, zal de Agent geho~den zijn inzage tu geven, of dien ver
eischt hij bi11ijke betaling, afschriften- van ~1le bewijzen, hetzij beeedigde verkla
ringen, of andere documenteu, aan de tegenpartij of zijnen Agent, en de tegenpartij 
of zijnen Agent zal evonzoo wedorkeerig g~houden zijn hetzelfde te doen, "' eig·e
rende zu]ks te doen of nalatig ?.ijnde orn/ den .La11ddrost daarvan als voormeld 
kennis f,e o'even, znllen zoodani(re docume:r{ten of verklaringen niet in Appel aan-o ~ 1 

genornen worden. ;: 
~ 

vVanneer een appellant of de tegenpattij niet verkiest een Agent te emploije
ren, zaJ hij eenio·e verklarirw of ander doc ment, dat hij wenscht te produceeren, 
in han den Yan b den Land~ost moeten de )One~:~ren ter inspedie van de andere 
partij of zijn Agc·nt of andere helanghebbeu n, cloch zulke geschriften, als _vo.or
meld, znllen moeten ingezondon worden ten \~ninste acht dagen voor de ztttmg 
van het Hof, voot· hotwell .. de kwestie van Appe1 zal worden gebrakt, tenzij met 
consent van partijen, of met verlof van den Voo zitter van het Hof, zu1ks binnen 
dicm tijd za,l worden toegc·bten. · 

l 
I. 

* Resolutie van den Uitvoerenden Raad van 16 en 17 <f>et., 1855, bekrachtigd door Besluit van 
den V olksra,~ul van 28 Fehrua.rij, 1856, en gewij7.igd door Re4ulatie, vastgesteM dom· den Volksraad 
op 26 'B'Phr., 18tH. J 

1 
! 
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De Landdrosten znllen van tijd tot. tijd 1n de courant publiceeren de namen 
van alle appellanten tegen de uitspraken der Landcommissie, en don naam of 
beschrijving van het land in dispuut, alsmede wanneer het geschil in appel zal 
worden gebragt, en zulk eene kennisgeving zal voldoende worden beschou wd voor 
elke belanghebbende partij, hetzij appellant of verw:eerder. 

Dit Hof als Hof van Appel zal :r.ich niet met qieuwe onderzoekingen kunnen 
inlaten, maar hun oordeel uitbrengen op de t·appo~ten van de Landcommissies, en 
op de beeedigde verklaringen en andere docum¢1lten, die zullen worden voor-
gelegd. ' 

Dat appellen in zaken nu reeds door de La~dcommissies beslist, nog zullen 
aangenomen worden, wanneer die voor den 20sten November eerstkomende zullen 
zijn, of worden aangeteekend. 1 

Vier dagen voor dat het Hof zit, zal de Landdrost eene rol aan den Gouver
nements Secretaris inzenden van zoodanige ,stukken, als in appel zullen "·orden 
voorgebragt, bevattende de namen van de a:ppellanten en van de verweerders in 
zoo verre als laatstgenoemde aan hem mogteti bekend zijn, en kortelijks rlen aard 
va.n de zaak .in gmwhil. 1 

36.-De Landdt·osten zijn geregtigd dagvaardingen tegeu getuigen te ver
leenen, om voor l.Jandcommissies te verschijnen, welke dagvaardingen kunnen 
ingediend '"·orden door eenige bevoegde door del?; Landdrost daartoe aangewezene 
persoon; op "'oodanige getuigen worden deze~epalingen van toepassing 
gemaakt, als bestaan omtrent getuigen in civiele za'ken, voor de R.ondgaande 
Geregtshoven, behoudens dat de boete, waaraan zij on~hevig zullen z1jn, bij 
niet verschijning zonder wett.ige redenen niet t.e hoven zal ga\n £50 sterling. 

(a). W anneer bij de inspectie van een ige plaats bevondeiJ\ zal worden, dat de 
grenslijn van twee districten of veldkornetschapp~n oyer ecmigo zoo
danige plaats loopt, zoodat een deel van zn]ke plaatR\ in het eene, en het 
andere deel in het andere veldkornetschap of dishict. valt, :wJ zoo
danige plaats beschouwd worden als te b~hooren bnder dat district, 
of die w1jk binnen welker grenzen de aanv. raag o~opstal. zal gelegen 
zijn, en de commissie van zulke wijk of district zal eregtigd zijn zoo-
danige plaats in haar geheel te inspecteeren. , 

(b). In geval van inspectie als hierboven bepaald, zaJ de commissie vooraf 
daarvan kennis geven aan de eigenaars of be-Jouers van de aan
grenzende geoccnpeerde plaatscn van zulke andere wijk, en wanneer 
znlks door een ander der partijen in geval va1i dispuut zal worden 
gevorderd, dan zal de Veldkornet van ;mlke wijk ook daarvan kennis 
drab'en en hij, of iemand van zijnentwege daart~)e afgevaardigd, zal 
als een medelid van de commissie worden ingezworen. Doch wanneer 
in zoodanig geval de Veldkornet mogt weigeren t\l komen, of iemand 
in zijne plaat.s schriftelijk te benoemen, zal de \'l,~.nnmissie met de 
inspectie voortgaan zonder hem. '·, 

' ( o). W anneer eene :Landcommissie, het.zij bij eene special<~\ of gewone 
inspectie, nit meer dan drie leden zal hestaan en de stem~1en st.aken, 
zal de President of Voorzitter der commissie beslissen. \ 

(d). In elk geval van eene inspectie van gronderi als in Artikel 1 1ierboven 
begrepen, zal het rapport der commissie duidelijk meldir~ moeten 
maken van het deel grond dat in eene andere wijk of istrict zal 
gelegen zijn, en de gewone publicatie van zulke g~in pecteerde 
plaatsen, insgelijks zulke feit en bekend moeten stellen, opdaf eigenaars 
van onbewoonde gronden gelegenheid mogen vindeil, voor het eindigen 
van den bepaalden tijd van drie maanden, tegen de uitreikillg van den 
~;rondb~ief te protesteren, als zij vinden mogten, dat r.ij doof zoodanige 
mspectw benadeeld r.ijn. 1 
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(e). VolksraadBbesluit, dd. :3 ~;Bbruarij, 1859.-Ingeval de plaats, waarvan 
~en gedeelte als voor)ield in eene andere wijk mogt vallen, niet ge
mspecteerd zal kunn~,r\. worden, voor dat een of meer andere aangren
zende plaatsen wier_6pstallen of aanlegplekken in zoodanige andere 
wijk zullen liggeT);; en wier aanspraken de preferentie hebben eerst 
geinspecteerd te ,!I!Oeten worden, zal de commissie de inspectie op
schorten, hetzij_.geheel of ten deele, totdat de lijnen van zulke aan
grenzende plaapsen, als gezegd, bepaald zullen zijn. 

37.-Volksraadsbeshiit, dd. 23 Junij, 1860.-De Raad tot de o,~ertuiging 
gekomen zijnde, dat de .tegenwoordige verordening en gebruiken op het uitgeven 
en bekomen van opene Gouvernements gronden de belangen van den Staat en der 
burgers in het bijzonder lj.iet bevordert, veeleer daarmee in strijd is, en aileen 
strekt om enkele personeri te yerrijken ten koste der burgers in 't algemeen, be
sluit, dat van heden af geene ongeinspekteerde gronden meer zullen worden uitge
geven tenzij geoccupeerd wordeltd~, als in de Raadzitting van April 1857 is be
paald. 

38.-Volksraadsbesluit, dd. 16 l!,ebruarij, 1861.-De Raad besluit dat voort
aan de Landdrosten in hunne districten, geeu V oorzitters van Landcommissies 
zullen zijn, maar besluit aan ZHEd. den·. Staatspresident over te laton, om voor 
elk district uit de burgers een vasten V oorzitter te kiezen. 

39.-Volksraadsbesluit, dd. 28 ],ehlruarij, 1861.-De Raad eenparig van 
gevoelen zijnde, dat eene Landcommissi~ niet beschouwd kan worden als een 
Geregtshof, besluit dat met het inspecteren van plaatsen, geene Landcommissie 
voor het vervolg geregtigd zal zijn, eenige agentskosten aan de winnende partij 
toe te staan tegen de verliezende partij, zullende ieder partij de kosten van den 
Procureur of Agent door hem gebezigd; moeten betalen. 

40.-Volksraadsbesluit, dd. 28 Februarij, 1861.-Daar het gebleken is, dat 
door eenige V oorzitters van de Landcommissies, getuigen onder eede zijn ge
hoord, of onofficieele leden ingezworen, zonder daartoe bevoegd te zijn geweest, 
zoo wordt bij deze bepaald, dat zoodanige eedsafneming als wettig zal moeten 
worden beschouwd, en van nu voortaan elke voorzitter van de Landcommissies, 
als zoodanig als vrederegter voor ditm tijd zal aangesteld en ingezworeu worden. 

41.-Volksraadsbesluit, dd. 2 Maart, 1861.-Het wordt aan ZHEd. den 
Staatspresident opgedragen, de voorzitters der respectieve 1-Aandcomrnissies te 
authoriseren van aile plaatsen, vroeg,er onder de Britsche Regering geinspec
teerd, welker bakens zijn opgerigt, sclietsk~arten te vervaardigen, volgens die 
vroegere inspectien, en de onderlinge buren· daarbij eeu certificaat of verkla
ring te doen teekeuen, dat zij de bakens en lijnen als op de kaart aangewezen, 
erkennen als de ware wettige. Dit werk zal gedaan worden door den Voor
zitter van de :Landcomrnissie, alleen ter besparing van onkosten voor partijen. 
Ret zal e0hter duidelijk verstaan en begrepen zijn, dat, waar het minstc 
dispuut of verschil is, de Voorzitter der Landcomrnissie niet aileen zal kunnen 
voortgaan, maar tor behandeling van twistzaken ook de andere ]eden der Laud
commissie zal moeten oproepen. Die schetskaarten zullen in duplo opgernaakt 
en ingezonden worden aan den Gouvernements-secretaris; zullende een dier 
kaarten, door ZHEd. den Staat.spresident bekr'achtigd, op het Registratiekan
toor worden gedeponeerd, en het andere ter qeschikking van den eigenaar der 
plaats worden gesteld. 

42.-Volksraadsbesluit, dd. 13 Februarij, 1862.-Dat de Veldkornetten en 
het onofficieellid eener Landcommissie in het vervolg, in plaats van tien shillings, 
de som van vijftien shillings per dag zullen erlangen, ~n de voorzitter, wegens 
zijne menigvuldige werkzaamheden, de som van £1 lUs. per dag. 

43.-V olksraadsbesluit, dd. 1 October, 1862.-Daar de V olksraad bij besluit 
van Februarij, 1861, heeft goedgevondeu t~ bepalen, dat V oorzitters van Land-
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I 
commissies personen zullen zijn, aangest.eld ddor ZHErl. den Staatspresident, zoo 
is het, dat de Raad, ten einde daaromtrent / bostaande moeijelijkhedon nit den 
weg te ruimen, bepaalt, <1at in plaats, zooals vroeger bepaald is, personen, nu 
in plaats van bij de r ... anddrosten, bij de v 00rzitters van zoodanige ]~andcommis
sies, indien zij >-~ulks wenschen, appel of . protest kunnen aanteekonen, waarna 
de stukken, alsmede de aanteekening van.: zoodanig protest of appel, door den 
V oorzitter aan den Gou vernements-secret~ris zullen gezonden worden, om vol-
gens wet behandeld te worden. · 

' 44.-Volksraadsbosluit, dd. 15 Maart,•1865.---Dat de Voorzitters der Landcom-
missien voortaan verpligt zullen z1jn /om alle volmagten zoo wel als andere 
documenten, bij hen ingeleverd en d(jor hen opgomaakt, na afloop van elke 
inspectie naar den Gouvemernents-secr~taris op te zonden, en in gevallen wan,r 
geen agent gebezigd wordt, zal de persoon voor wien de grond wordt geinspecteerd 
eigenhandig het rapport teekenen. ,' 

45.-Volksraadsbm)lnit, dd. 21 :Mei, 1870. --De Ruad herroept bij deze alle 
besluiten genomen in de jaren 1854 ,en 1856, waarbij personen goreg-tigd worden 
Verklaard tot een grondrPgt wa,ar led1ge gromlen te verkr·ijgen zijn, en besluit bij 
deze dat van nu voortaan geene uittreksels zullen worden uitgereikt. 

46.-Volksraadsbeslnit, dd. 10 J·unij, 1872.---.Dat alle pers()nen, die rekwes
ten houden op opene gronden, andei' dan hot Volksraadsbeslnit vau 21 Mei, 
1870, verpligt zullen zijn om binnen zes rm1a.ndmi. arr.nzoek te doen om door 
eene speciale T .. andcommissie hm\ne gronden te doen amnvijzen, on wel op 
hunne eigene kosten, ten einde het .. Gon vernemcnt to we ten kome, w;uu· opcne 
Gou vernements grond te \'in den is, e:it,.de aanspmker1 van hen, die niet bin non zes 
maanden aldus hnnne aanspraken lwb~n doen gelden, zullen ver-beued zijn. 

47.-Volksraadsbeslnit, dd. 14 l\fei,"\187:3~--De Raad ziende Je moeijelijk
heden die door het bcsluit van 10 Junij,;. 1872, zijn in het lcvea get'Oepen, en 
meenende da.t de ten uitvoerlegging van ci<tt bcslnit tot vele vernieu wue moeije
lijkheden en diHputen zondo aanloiding gevt\n, hert'oept het Volksraadsbesluit van 
10 Junij 1872, ni.tgezonderd voor :woclanifto plaatsen als werkelijk ~oor de :·e
kwesthouders of mgenaars, of namens hen v~nrden geoccupeord en behouwd, 1mb; 
de rekwesteu behoorlijke omschrijving van ~ijnen en Jigging bevatten. 

48.-Volksraadsbesluit, dd. 14 .Tunij~ 1B7:t ----De Haad beslnit, met bct;:ck
king tot protesten tcgen de ui~reiking V<tn ~rnndbrieven op opgemeten knarten, 
thans reedi3 of nog te worden mgezonden tm~ G:mvern:~ments kantore, cbt 1lozelve 
binnen den tijd va,n een maand, na den aflo~p va11 de drie maanden publicatie, 
door den Gonvornements-secretaris verzond.e~t znllon worden Daar de Vl)orzitters 
der Landcommissie8 van de verschillendP clis~t·icten in welko de plaatscm gelegen 
zijn, ten einde na :~,es weken kennisgeving in :de (]onvernenum.ts Omtrant in behan
deling genomen worden. 

De Haad besluit Yerder, da,t lwt RaaLhbc\sluit, del. 7 l\Jnart, H~G"_b, waarbij 
bepaald werd dat £,5 ster11Dg hij het Gouvm·ne1~ent gedepm1om·d znl worden met 
elk protest, tegen dl' uitreiking van eeno g~1-mclhrief eoner plaats, ook met 
dezelfde v0orwaanten in bet yervolg van toepat;sing za l zijn op protesten tegen 
opgemetene kuart<E'm van plaatsen, er1 geen protest. tegen eonigo kactrt zal kunnen 
worden aangenomen, nadat de drie nu1~mden voqr de puhlicatie zijn verloopen. 

Dit heslnit 7.al dadelijk gepubliceerd worden en eene maand na publicatie 
kracht va,n wet. hebben. i 

49.--Volksraa1h;besluit, dd. l\:lei, 1H74.-D~) Rartd beslnit dat in pnl>l1eatic 
van eene oproeping tot eene speciale Lmtdconunis~i'.', de Voor;~:tter vet·pligt zal 
zijn om de namen der pln,atser• wier lijnon in :V<-H'FJehil zijn, voor vier achtereen
volgeude 1-veke11 te pu bliceeren. 
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50.-VolksraadsbeHln]t, dd. 13 Mei, 1873.--De :Raad besluit, dat indie11 eenig 
pr'otesmnt tegen eene gemetene ka~trt, de kosten der Landcommissie @ £20 met 
het protest bij den J.a.nddr'ost van het district waat· de plaats gelegen is niet 
deponeert, het protest. daa.rdoor zal :r,ijn verval1e11. De pr'otesten welke bereids 
gemaakt zijn tegen kaarten zullcn tyervallen, indien zij ilie geprotesteerd hebben 
niet binnen twee maanden na publidatie van dit besluit, de som v~l>n £20 bij den 
Landdrost van bet district, waar de /plaats gelegen is, zullen hebben gedeponeerd. 
Indien de kosten der l.Jandcommissie rninder dan £20 bedeaaen, zal het balans 
aan den protestant worden terug· gegeven. 

0 

Dit heslnit zai in de eerst,~ Oonvernements Oo·urant worden gepubiiceerd en 
daarna kracht van \vet hebben. , 

51.-Voikseaadsbeslnit, dd:· .26 Mei, 1876.---De Haa.d hesluit d.at de Yoorzitter 
en oflicieele leden van de l.Jandcm~rnissies, bij het einde van drio .iaren ua hunne 
]ndiensttreding, hun ontshg kunn~n bekomen, en zoo zij niet mogtf·n hednnken, 
zal het aan de burgers van het district of de ,vijk wa.arin zoodanig am btenaar 
ageert, vrij ~taan ePn vet·zoeksebrift aan den .Ln.nddrost in te zenoen, verlof 
vragende om eene nienwe kiez1ngf te doen p1an.ts vinden, <·fl de Lancldrost zQl eene 
nienwe bijeenkomst daartoe bepalen, mits zulk verzoekschrift geteekend zij voor 
de kiezing van een ander onoffieieel lid door ten minste 25 inwoners en voor een 
anderen Voor·;:ittet• door ten min;;;te 100 inwoners, en hereoept vel'<ier het l{ftads
hesluit van 16 l!,ehrnarij, 1861, en'·bepaalt dftt de Voorzitters van I .. andcommissies 
zullen gekozen worden door de burgers van het district, overeenkomstig de be
paiingen van Ordonnn,ntie No. l, 1856. 

OltDONNAN'riE No. ~' 1877. 
Ordommntie over Wijks- en Diskictl'llijnen en Dorpen. 

Nademaal het noodig geacht werd dat do verschillend<~ Volksl'aadsbesiniten, be
trekking- hebbende tot de Iijnen van wijken en districten en dorpen, verzameld 
en gerangscbikt worden in een vYetsontwex·p; zoo zij hierbij vastgesteld en 
bepaald als volgt :-

1.-Dat ltet Veldkornetschap van Bo,·en Oaledon, voorhenen onder den heer 
Klopper, het l'Pgt. zal hebben om eenen Veldkornet te kiezen, zoowei als een lid 
voor den V olksr'aad. 

2.-Dnt de memorie ,·:m de heeren W u t·as C'll Schmidt, op JHt(ler te bepalen 
tijd, zoo spoedig mogelijk voor den l::UDd. ]{aad in overweging zal genomen 
worden, en dat de /';end(dingen en het volk van Bdbn,nie bekend znilen worden 
gemaakt, dat in dien tussclwntijd zi.i beschonwd zullen worden als onderworpen 
aan de wetten van den Vrijstaat en onder' den Veidkornet yoor de wijk wna:rin zij 
wonen. 

3.-Dat het Haadsheslnit van 4 September, 1854, ]n betrekking tot de aan
neminp; van de Zendeling-sstnJ.ie BethaniP, 011der het bestunr van den V 1·ijstaat is 
bekrachtigd, mot vrijlaJing ::un1 den Uitvoel'enden Rand om belangc·nde het toe
komstig best.unr en ander·e aangelegenheden vnn de inv\'Oners dier st.Rtie, zoo(1anige 
nadere schikkingen en regulation te formoren als zn1len noodig bevonden worden. 

4.-De Raad keurt goed dat de wijk Slikspruit en Oaledonrivier district, in 
twee wijken gedeeid wordt, en da,t voor ieder dier wijken een Veldkornet en een 
R<tadsiid zai gekozen worden. 

5.-De Raad besluit, dat aile gronden \vclke bij hot vredesverdrag van 29 
~eptember, 1:-~68, nan den Staat ziju tncgevoeg<l, e<:m gedeelte zuller: nitmaken 
van hPt district Oahlrnwiv·ier. en ~Is zoo({n,nig· zulleu staan ondet· het gc•zag der in 
dat district geph~ntste nrltbtenaru.n. 
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6.-De Raad in overweging genomen hebbende de beide verzoekschriften, 
het eene van den Eerw. heer Pellisier, als vertegenwoordiger v~tn het Parijsche 
Zendeling Genootschap, en het andere van het Opperhoofd Sephni, besluit de 
Raad, dat de Zendelingst.n,tie van Bethulie met hare omliggende gronden aan den 
Ornnjevrijstaat aangehecht worde, en onder de jurisdictie van het Got1vernement 
van den Oranjevrijstaat zal zijn; dat het eigendomsregt van gemelde gronden van 
Bethulie door ZHEd. den Staatspresident en de leden van den Uitvoerenden Raad 
onderzocht en beslist zal worden met aanbeveling, dat ingeval het blijken rnogt, 
dat de gronden van Bethnlie aan het Opperhoofd Sephui behooren, alsdan de 
belangen van het Zendelinggenootschap aldaar in aanmerking te nemen. 

7.-Bethulie zal onder de jurisdictie van den I...~anddt·ost van Caledonrivier 
district worden geplaatst, tot tijd en wijl een ambtenaar zal gevonden zijn om die 
functien aldaar waar te nemen. 

18.-0vereenkomstig mpport der commissie, wordt de grensscheiding tus
schen Caledonrivier district en Bloemfontein bepaalt als door haar voorgesteld. 

9.-De Raad besluit dat Reddersburg tot een dorp zal worden verklaard, en 
dat de Registrateur van Akten dientengevolge gelast zal worden aile vorkochte en 
nog te verkoopen erven in de boeken van dezen Staat te regist.reeren, overeen
komstig de koopconditien, behoudende de heer zijn regt. 

10.-0veleenkomstig besluit van den V olksraad van J ulij, 1860, wordt het 
district Jacobsdal tot een afzonderlijk distriet verklaard, en het aldaar nieuw 
aangelegde dorp tot een afzonderlijk dorp onder den naam van Jacobsdal. 

11.-De lijn der wijk Ond8r CaJeuonrivier, van de Pontdrift van Fraus 
Hugo met de lijn der wijken Boven Caledonrivier en Pretoria naar Sornersetsdrift 
aan Grootrivier, en met de rivier af tot de plaats Badsfontein, van Maarten 
Coetzee: en van daar tot de Staatsdrift aan Caledonrivier, en met de rivier 
op tot de pontdrift van ],rans Hugo. 

12.-Volksraadsbesluit, dd. 26 Februarij, 1861 :-De lijn van bet Veld
kornetschap van Boshof, district Boshof, wordt bepaaJd en vastgestold als volgt: 
Van Welgelukgevonden met een regte lijn naar Wolfhnis aau de Modderrivier; 
van daar naar Kanonfontein; va,n daar naar Nooitgedacht, de plaats van Jan va11 
Zijl: v~w daar naar Leeuwfontein; van daar naar Zoutpansfontein, rnet de rivier 
op tot Kalkfontein; van daar na~tr Baviaansfontein; van daar naar Palrnietpan; 
van daar naar W olvepan ; vnn daar naar Boschput; va,n daar 11aar Boesmansfon
tein, en van daar torug naar Welgelukgevonden. 

13.-Volksraadsbesluit, dd. 26 Pebruarij, 1861 :--De lijubepaling van de 
wijk Middenriet en Grootri vier, wordt vastgesteld als volgt: Van 1!\turesmith 
naar HartebeRtfontein; van daar naar de schansen; van daar naar Ruigtepoort; 
van daar naar Platberg en :Meijersfontein tot aan de Grootrivier. en van tusschen 
Zoutpansdrift en Rama naar vVolvekraal; van daar naar Vogelstruiskooi; van 
daar naar Rooidraai aan Rietrivier; van daar naar Ruig-tepoort; van daar naar 
Kalkfontein, aan Pienaarspoort; van daar naar Calebasdrift tot nan Fauresmith. 

14.--Volksraadsbesluit, dd. 26 :B1ebruarij, 1861 :-De volgende lijubepaling 
voor het district J aco bsdal wcn·dt bepaald en vastgesteld : Van tussc ben Rama en 
Zoutpansdrift met een regte lijn naar de W ol vekraal ; van daar met een regte lijn 
Vogelstruiskooi; van daar met een regte lijn naar Rooidraai; van daar met een 
regte lijn naar Grensbank, aan Modderrivier, en van daar al met de districtslijn 
van Jacobsdal en Boshof naar Vaalrivier. 

15.---Volksraadsbesluit, dd. 26 ] 1ebrnarij, 18tH :-Die lijnbepalingen van 
de wijken Boven Caledonrivier, Pretoria, en Onder Ualedonrivier, district Caledon
rivier, wm·den vastgest.eld en bepaald als volgt: De lijn vau de wijk Boven 
Caledonrivier, van de Pontdrift van Frans Hugo met de Calodonrivier, op tot aan 
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den mond y:1n de Wilgeboomspruit; van daar naar de grenslijn tot aan de plaats 
Treurfontem; van daar tot aan Houtkop; van daar over Driekop tot naar Gras
fontein; van daar naar Bmndziekkraal; van daar tot tusschen de W olvekoppen, 
en van daar terug naar de Pontdrift. De lijn van de wijk Pretoria, yan Brand
ziekkraal over de plaats Poortje tot Somersetdrift aan Grootrivier ; van da.ar de 
Grootrivier op tot de grenslijn, en met de grenslijn tot Tienfontein, en van daar 
met de lijn der wijk Boven Caledonrivier tot aan Brandziekkra.al." 

16.-Volksraadsbesluit, dd. 26 Februarij, 1861 :--"De districtslijn van 
Bethulie wordt bepaald als volgt: Aan Grootrivier, van de plaats van Maarten 
Coetzee tot aan Caledon tot de Staatsdrift ; van daar naar Badsfontein naar 
Palmietfontein; van daar met een regte lijn naar Htutebeestfontein; van daar 
met een regte lijn naar Zandfontein ; van daar met eon regte lijn naar Visgat; 
van daar met een regte lijn naar de Knoppen ; van daar met een regte lijn naar 
Paljasfontein; van daar met eon regte lijn naar Spioenkop; van daar met een 
regte lijn naar Poortje, de plaats van Stoffel Snijman; van daar met den grooten 
wagenweg naar Allemansclrift, aan de Oranjerivier. Echter znllen die personen 
over wier plaatsen de hoven bepaalde lijn loopt, toegelaten worden om te ver
kiezen of zij al dan niet, onder het district Bethulie wenschen te behooren." 

17.-V olksraadsbesluit, dd. 26 Februarij, 1861:--" De scheidingslijn tusschen 
de Veldkornetschappen Grootrivier en Boschjesspruit, district Bethulie, wordt 
bepaald als volgt: Van Grootrivier, van Damfontein naar Kleinmoordenaars
poort ; van daar naar Spitskop ; van daar naar Vlakfontein ; van daar naar 
Vogelstruisfontein, en van daar naar Pal1asfontein." 

18.-Volksraadsbesluit, dd. 26 Februarij, 1861 :-"De districtslijn van 
Boshof wordt bepaald en vastgesteld als volgt: Van de plaats van Barend Grey
ling, aan Vaalrivier, naar Bastberg; van da.a.r met een regte lijn naar Boesmans
kop; van daar met een regte lijn naar W olfhuis, aan Modderrivier ; van daar met 
de rivier of tot aan Modderrivierspoort; van daar naar Boschrand; van daar naar 
Kalkfontein ; van daar met een regte lijn naar Grensbank aan Modderri vier ; van 
daar naar Alexanderfontein, en van daar naar de Zendelingstatie Pniel, aan 
V aalri vier." · 

19.-Volksraadsbesluit, dd. 26 Februarij, 1861 :-"De lijn van het Veld
kornetschap Onder Riet- en Vaalrivior wordt bepaald en vastgesteld als volgt: 
Van de plaats van Barend Greyling aan de Vaalrivier naar Bastberg; van daar 
naar W elgelukgeyonden ; van daar naar Boesmansfontein ; van daar naar Bosch
put; van daar naar W ol vepa,n; vau daar naar Palmietpan ; van daar naar 
Baviaansfontein, en van daar met eene regte lijn naar Kalkfontein aan Vaalrivier." 

20.-Volksraadsbesluit, 4 J\iaart, 1861 :-" De Raad besluit dat de lijn 
tusschen de districten Harrismith en Winburg, zooals dezelve in 1860 hepaald is, 
de lijn zal zijn tusschen de districten Harrismith en Kroonstad, vnor zooverre 
laatstgenoemd district aan de lijn gelegen is." 

21.-Volksraadsbesluit, dd. 5 Februarij, 18G2 :-"De Raad, na het rapport 
der door hen gedurende zijne htatste zitting benoemde Commissie om onderzoek 
te doen welke de Kafferkop is, bedoeld bij districtslijn-beschrijving tusschen 
de districten Bloemfontein en Caledonrivier van 1856, in overweging genomen 
hebbende, verklaart dat het de kop is thans bekend als Kafferkop, en op de schets
kaart der Commissie als zoodanig aangeduid." 

22.-Volkuraadsbesluit: dd. 6 Februarij, 1862 :-"De Volksaaad bopaalt dat 
de scheidingslijn tusschen de districten Caledonrivier en Bloemfontein zal blijven 
zooals dezelve in de zitting v::~,n den V olksraad van 20 Februarij, 1860, is vast
gesteld." 

23.-Volksraadsbesluit, dd. 1 Maart, 1862 :-"De Raad besluit dat de 
districtslijn van Bethulie gewijzigd zal worden, en vastgesteld als volgt: 

u 
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Van Straadrift met Caledonrivier af tot waar zij in Grootrivier valt, en de 
plaatsen die aan de Zuidzijde van Caledonrivier liggen zullen terug vallen aan de 
wijk Onder Caledonrivier." 

24.-Volksraadsbesluit, dd. 4 Jfebruarij, 1863 :-" De Volksraad van den 
Oranjevrijstaat bepaalt en besluit dat de scheidingslijn tusschen den Oranjevrij
staat en het grondgebied van het Opperhoofd Moroko, zal zijn die welke op 25 
Maart, 1850, door den Britschen Resident, Majoor Warden is vastgesteld, welke 
ZHEd. de Staatspresident met Moroka heeft vastgesteld, en door laatstge
noemde is erkend, blijkens brief aan den Staatspresident," dd. 12 Maart, 1862." 

25.-Volksraadsbesluit, dd. 5 Februarij, 1863 :-" De Raad besluit de dis
trictslijn van Harrismith en Kroonstad vast te stellen zooals dezelve bepaald is 
bij Gouvernements Kennisgeving, dd. 19 Mei, 1862, No. 33, en gepubliceerd in de 
Gouvernements Courant, dd. 21 Mei, 1862, No. 270." 

26.-Volksraadsbesluit, dd. 18 Februarij, 1863 :--" De Volksraad hecht 
zijne goedkeuring aan de handelwijze van ZHEd. den Staatspresident met betrek
king tot het district Philippolis, verklaart hetzelve tot een afzonderlijk district, en 
bekraehtigd de grenslijn van dat district voorloopig bepaald bij proclamatie door 
ZHEd. den Staatspresident, dd. 22 April, 1862, wordende verder hiermede her
roepen dat gedeclte der districtslijn van Bethulie 't welk aan den kant van 
Philippolis met de lijnbeschrijving van laatstgenoemd district in strijd is." 

27.-Volksraadsbesluit, dd. 20 Februarij, 1863 :-"De Raad besluit in het 
vervolg geene plaats als dorp te erkennen, tenzij daarvoor eerst aan vraag gedaan 
wordt, en de Volksraad daaraan zijne goedkeuring gehecht heeft." 

28.-Volksraadsbesluit, 4 Maart, 1863 :-"Do Raad herroept bij deze het 
besluit aangaande de plaats Rietfontein, op Zaturdag ll. genomen, en verklaart 
derhalve die plaats tot een dorp onder den naam van Edenburg, welke onder het 
district l!...,auresmith moet ressorteeren.'' 

29.-Volksraadsbesluit, dd. 4 Maart, 1863 :-" De Raad verklaart hiermede 
de Z~ndelingstatie Bethulie tot een dorp, o~der den :r:aam van Heidelberg, 
geschwdende zulks op verzoek van het committee dat dw gronden van Sephui 
gekoc~tt heeft." 

30.-Volksraadsbesluit, dd. 25 Mei, 1866 :-" Dat de scheidingslijn tusschen 
de wijk Taaiboschspruit, en de wijk Onder Vetrivier voortaan zal zijn de lijn 
gaande van Landdrostmoeite naar Boesmansberg." ' 

31.-V olksraadsbesluit, dd. 25 Mei, 1866 :-" De Raad ~erroept zijn besluit 
op 11 Februarij, 1864, en besluit dat de scheiding tusschen de wijken Onder 
Rietrivier en Brandwijk zal zijn als volgt: Van Scholtzfontein, digt aan de 
Oranjeri vier, met eene regte lijn naar Doornlaagte, eigendom van Piet Badon
horst; van daar met eene regte lijn naar Koecloesberg, en van daar naar de 
Zendelingstatie Pniel, aan Vaalrivier, zullende de westelijke wijk Brandwijk 
en de oostelijke wijk Onder Rietrivior genaamd worden." 

32.-Volksraadsbesluit, dd. 12 Junij, 1867 :-'·De Raad besluit dat te 
Mauershoek een dorp zal gesticht worden, welks erven ter grootte van 300 bij 150 
voet zullen opgemeten worden in blokken, elk van vier erven, en welke erven 
vooreerst ten getale van 200 zullen worden uitgedeeld ·aan 200 personen, die zich 
daartoe het eerst aanmelden, onder voorwaarde van onmiddelijke occupatie." 

De grondbrieven zullen worden uitgereikt tegen betaling van een evenredig 
deel der gemaakte onkosten, en onder voorwaarde eener beLaling van tien shillings 
per jaar voor elk erf.'' 

33.-Volksraadsbesluit, 13 Junij, 1867 :-" Dat het dorp te worden gesticht 
. te :Mauershoek den naam zal dragen van Ladybrand." 
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34.-Volksraadsbesluit, dd. 13 J unij, 1867 :-"De Raad besluit dat de 
gronden bij J ammerbergsdrift, als aangewezen door ZHEd. den Staats president, 
zullen worden uitgehouden voor een dorp onder dezelfde bepalin()"eu als te 
Mauershoek." 

0 

35.-Volksraadsbesluit, dd. 7 Mei, 1870 :-" De Raad besluit dat de wijk 
Abrikooskop, district Winburg, tengevolge van de moeielijke ligging der gronden 
3.ldaar, van nu bepaald wordt te zijn van Sinkonyelashoed met de scheiding van 
het water tot waar de groote spruit, welke nit Snymanshoek komt, in de Caledon 
valt, welke, alzoo bepaald, gevoegd zal worden aan de wijk Wittebergen, district 
Harrismith." · 

36.-Volksraadsbesluit, dd. 30 Mei, 1871 :-·' De Raad besluit Bethlehem tot 
een afzonderEjk district te verklaren, en een Landdrost aldaar tegen eene betaling 
van £250 's jaar aan te stellen." . 

37.-Volksraadsbesluit, dd. 15 Mei 1871 :-" Dat de lijn aan de kant van 
Zandrivier zal blijven, zooals het vroeger was, namelijk: Van de drift van Biljon, 
aan Vetrivier, met den grooten weg tot aan Zandrivier bij de Banks; en dan met 
Zandrivier op tot waar Rietspruit in Zandrivier loopt, en dan met Rietspruit op 
tot aan de plaats van Andries du Preez, en van Du Preez met eene regte lijn tot 
aan K.B. baken; en dan van K.B. baken, met het lijnpad aan Groot Vetri vier, en 
dan langs Groot Vetrivier af tot aan de drift van Biljon." 

38.-Volksraadsbesluit, dd. 31 Mei, 1871 :-"De Raad besluit, Rouxville en 
Wepener, insluitende aile gronden ten ,zuiden der Caledonrivier, als een afzon
derlijk district te verklaren, en draagt aan ZHEd. den Staatspr~sident op een 
Landdrost te Ro11xville aan te stellen tegen eene betaling van £250 's jaars, en dat 
zoodanig Landdrost aile twee maanden een Geregtshof te Wepener zal houden." 

39.-Volksraadsbesluit, dd. 21 Mei, 1872 :--"De Raad stelt de lijn tnsschen 
Bethlehem, Harrismith en Winburg, als voorgesteld door de heden morgen 
benoemde Commissie, vast voor het district Bethlehem." 

40.-V olksraadsbesluit, dd. 29 Mei, 1872 :-" Dat het district Bethlehem 
worde verdeeld in twee veldcornetschappen." 

41.-Volksraadsbesluit, dd. 14 J unij, 1872 :-"De Raad besluit, dat Lady
brand tot een afzonderlijk district zal worden verklaard en Ficksburg daarbij 
ingesloten. '' 

42.-Volksraadsbesluit, dd. 14 Junij, 1872 :-" De Raad besluit den naam 
Heidelberg te veranderen in den ouden naam vau Bcthulie op verzoek van de 
memorialisten." 

43.-Volksraadsbesluit, dd. 6 Mei, 1873 :-" Dat er op Frankfort en op 
Heilbron dorpen worden gesticht, de eerste onder district Harrismith en ue 
laatste onder district Kroonstad, wanneer de Dorpscommittees daarin genoegen 
nemen." 

44.-Volksraadsbesluit, dd. 6 Mei, 1873 :-'·De Raad besluit, Ventersburg 
tot een dorp te verklaren, onder het district Winburg, met vrijstelling van recog
nitie, zooals gevraagd." 

45.-V olksraadsbesluit, dd. 21 Mei, 1873 :-" De Raad besluit de grens
lijnen van het district Ladybrand, zooals geproclameerd door ZHEd. den Staats

. president, in zijne proclamatie, dd. 27 Augustus, 1872, vast te stellen." 

46.-Volksraadsbesluit, dd. 16 Mei, 1874 :-"De Volksraad erkent geene 
andere lijn dan die van K.B: baken, tot naar het kruispa.d, waar ~:tndmeter 
Dowling zijn theodoliet gebrmkt heeft, en van daar naar Khpplaatsdr1fi., zoo als 
door ons Gouvernement erkend bij de lijn-commando." 
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47.-Volksraadsbesluit, dd. 20 Mei, 1874 :-"De Raad hecht zijne goed
keuring aan de afbakening der gronden voor de Zendingstatie te Witzieshoek, 
zooals aangetoond en de omschrijving door Kommandant Raath ingediend bij 
missive van 21 Maart, 1874." 

48.-Volksraadsbesluit, dd. 30 Mei, 1874 :-"De Raad bekrachtigdde dorps
regulatien van het dorp Kroonstad, zooals gepubliceerd in de Gouvernements 
Courant van 12 April, 1873, No. 490." 

49.-Volksraadsbesluit, dd. 1 Junij, 1874 :-" Dat aan het verzoek van de 
Commissie van Bultfontein zal worden voldaan, dat daar een dorp kan worden 
gesticht onder den naam van Bultfontein." 

50.-Volksraadsbesluit, dd. 4 Junij, 1874 :-"De Raad besluit dat alle 
dorpen die sedert het in werking treden van het Raadsbesluit van 24 Mei, 1871, 
gesticht zijn of nog gesticht zullen worden, onder de bepalingen van dat besluit 
vrijgesteld zijn van de betaling van recognitie." 

51.-Volksraadsbesluit, dd. 13 Junij, 1874 :-"De Raad besluit aan het 
verzoek van memorialist (tot dorpsverklaring van Brandfort) te voldoen, onder 
voorwaarde dat Brandfort nimmer in eenig geval tot district verklaard zal 
worden." 

52.-Volksraadsbesluit, 13 J unij, 1874 :-" De Raad besluit dat de plaatsen 
die uitgesloten gebleven zijn bij de Iijnsbepalingen van de districten Ladybrand, 
Winburg en Bethlehem, in het vervolg zullen sorteeren onder Ladybrand, en dat 
de districtslijn van Ladybrand zal gaan van Sinkonyellashoed met de lijn van 
Bethlehem, tot de oostelijke hoekbaken van Rietvley van den heer Botha, en van 
daar met de lijn van Winburg tot naar Wonderkop en van daar ook met de lijn 
van Winburg naar Lotspilaar." 

53.-Volksraadsbesluit, dd. 3 Junij, 1875 :-" Dat Raadsbesluit van 18 
Mei, 187 4, mits deze worde herroepen ten opzigte van de dorpsgronden van Harri
smith, met dien verstande nogthans, dat de Municipaliteit van Harrismith ook 
nimmer bij magte zal zijn die gronden te verkleinen, en met verdere bepaling 
dat het Raadsbesluit van 4 Junij, 1873, omtrent 1,000 morgen bij Wilgeriviers
poort, worde hersteld in voile kracht, waar bij Raadsbesluit van 18 Mei, 1874, 
wordt herroepen." 

54.-De Raad bekrachtigt de dorpsregulatien voor de dorpen Bethlehem, 
Brandfort, Ficksburg, Rouxville en Reddersburg, zooals in den Uitvoerenden 
Raad goedgekeurd en gepubliceerd in de Gouvernements Oouranten van Nos. 784, 
946, 791 en 950 respectievelijk." 

55.-Volksraadsbesluit, 7 Junij, 1875 :-" Dat in de toekomst geen nieuw 
dorp zal worden erkend dan na bekomen rapport van eene Commissie van onder
zoek door den Volksraad uitgezonden; de kosten van zoodanige Commissie van 
Onderzoek te worden gedragen door de aanzoekers." 

56.-Volksraadsbesluit, dd. 27 Mei, 1876 :-"De Raad besluit dat de grens
lijn van Ladybrand in het vervolg zal gaan van de plaats van den heer A. 
Bremmer, aan Manganispruit, in eene regte lijn tot aan het hoekbaken van 
Dangerpoint. voorkomende op de grenslijn." 

57.-Volksraadsbesluit, dd. 8 Junij, 1876 :-"De Raad besluit Hoopstad als 
dorp te erkennen onder bepalingen van het Volksraadsbesluit van 4 J unij, 1874, 
wat de vrijstelling van Recognitie betreft." 

58.-Volksraadsbesluit, dd. 16 Junij, 1876 :-" Dat Heilbron tot een afzon
derlijk district verklaard worde, maar onder de uitdrukkelijke verstandhouding, 
dat aldaar geen Landdrost zal benoemd worden v66r de eerstkomende jaarlijksche 
zitting van den Volksraad, en zal het district voorloopig sorteeren onder den 
Landdrost van Kroonstad, die aile drie maanden Periodieke Hoven zal houden te 
Heil bron." 
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ORDONNAN'riE No. 3, 1877. 

Ordonnantie over verdere bepalingen omtrent de Manier van Procederen in 
Crimineele en Ci viele Zaken. 

Nademaal het noodig geacht werd dat de verschillende Volksraadsbesluiten be
trekking hebbende tot de Manier van Procederen in Crimineele en Civiele 
Zaken, verzameld en gerangschikt worden in een \V etsontwerp ; Zoo zij 
hierbij vastgesteld en bepaald als Ordonnantie No. 3, 1877 :-

1.-Volksraadsbesluit,, 15 April, 1854 :-

(a). Aile terogtstellingen zullen in het openbaar gehouden worden. 

(b). Personen de teregtstellingen bij wonende zullen on gedekt zijn, en daar
enboven zich stil en betamelijk gedragen. Alle orders van den l.1anddrost ter 
bewaring van goede order zullen stiptelijk uitgevoerd worden. 

(c). Ingeval een of meer personen gedurende eene publieke teregtstelling de 
stilte mogten storen of, goed of afkeuring aan den dag leggen, hetzij gedurende 
de pleidooien der partijen, de aanspraken van de Rechters of de beschuldigden, 
of vermaningen van den President, of eenig ander geraas of opschudding hoege
naamd verwekken bij het vellen van een vminis, of het geven van een last, en 
wanneer zoodanig persoon of personen op waarschu wing van den beambte niet 
dadelijk stil zijr1, zullen zij gelast worden been te gaan en, daaraan niet voldoende, 
dadelijk gevangen worden gezet voor den tijd van 24 uur of meer, naar gelang 
van den aard der zaak; en wanneer de President hot zal noodig oordeelen, zal hij 
de magt hebben om de hulp der toehoorders in te roepen, om zulke weerspannige 
personen gevangen te zetten, of ten minste n;J.et Hds. 10 te beboeten. 

(d). Ingeval zulke person en 1veigeren den ambtenaar hulp te verleenen zullen 
zij zich aan v~rvolging onderhevig maken. 

2.-Volksrac'tdsbesluit, 31 Julij, 1860 :-" Elk burger is geregtigd zijne 
eigene regtszaak volgens de bestaande wetten, voor de Geregtshoven van den 
Staat waar te nemen, of te doen waarnemen, zoo als hij za,l verkiezen." 

3.--Volksraadsbesluit, dd. 14 Maart, 1865 :-" Dat het slot van Artikel 15 
der Hegulatien in civiele procedures van 20 Februarij, 1858, zal worden veranderd 
als volgt: 'In welk geval hij of zijn gemagtigde zal worden toegelaten te ageren.' '' 

4.-Volksraadsbesluit~ dd. 20 Juuij, 1867 :-"De Raad besluit Artikel 23 
der Regulation voor de Hondgaande Geregtshoven van V ereenigde Landdrosten in 
crimineele zaken aldus te wijzigen, om in plaats van de woorden 'en onder
teekend door een der Landdrosten die volgens A.rtikel 8 o~der het hoofddeel 
Belangende de Regterl1)"lce Magt van Ordonnantie No. 1, 1856, als lid van het Hof 
ber:toemd zal zijn' te zegp;en 'en geteekend door den Hegistrateur van het Hof 
zoo als in Civiele Zaken.' " 

5.-Volksraadsbesluit, dd. 14 Mei, 1870:-

1. De Staatspresident zal de magt hebben voor Heemraden die bedanken 
of komen te overlijden, of om eenige andere reden onbekwaam worden 
voor de waarneming van hun ambt, andere personen als zoodanig aan 
te stellen tot de eerstvolgende zitting van den Haad, 

2. W anneer de Heemraad, aangeschreven om in het Hof van Landdrost 
en Heemraden zitting te nomen, niet in het Hof aa,nwezig zal zijn, en 
er op de plaats, waar het Hof zitting mogt houden, geen andere 
Heemraad zal kunnen verkregen worden, de twee andere leden van 
bet Hof de magt zullen hebben iemand anders in de plaats van den 
afwezigen Heemraad te benoemen. · 
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6.-Volksraadsbeslnit, dd. 30 Mei, 1870 :-" Wanneer bij afwezigheid uit 
hetland van eenig schuldenaar aan het Gouvernement op de publieke schatkist 
yan den Staat voor recognitiegelden op plaatse:ri, oorlogbelasting, of andere 
gewone schulden, het noodig zijn zal den afwezigen debitenr bij edicte te citeren, 
zal eene enkele edictale citatie, op bij de wet bepaalde wijze behandeld, voldoende 
zijn tot bet verkrijgen van vonnis." 

7.-Volksraadsbesluit, dd. 7 Junij, 1870 :-"De Raad besluit, dat in gevallen 
waar personen, die gelden uit het Beleeningsfonds verkregen, en het land met 
den woon hebhen verlaten, gedagvaard zullen moeten worden, een enkel citatie 
tegen de debiteuren, op de gewone wijze gepubliceerd en gea:ffixeerd, voldoende 
zal zijn ; en is deze bepaling van toepassing voor J..Janddrosthof, Landdrost en 
Heemraden en Rondgaande Geregtshof." 

8.-V olksraadsbesluit, 8 J unij, 1872 :-" De Raad beslnit, dat voor aan
teekening van appel van de uitspraken van het Rondgaand Hof naar den Uit
voerenden Raad,* zal betaald worden £5 sterling." 

9.-Volksmadsbesluit, dd. 1.5 Junij, 1872 :-" Op aanbeveling van de Oom
missie, besluit de Raad Artikel 15, Ordonnantie No. 3, 1859, te wijzigen als 
volgt:-

Dat de proceclerende partijen betalen bij het uitnemen der dagvaar
dingen in zaken voor het Landdrost.hof, loopende tot een bedrag 
van £15 en daar beneden £0 10 6 

In zaken voor Landdrost en Landdrost en Heemraden loopende van 
£15 tot £75 

Voor de Rondgaande Geregtshoven i!l zaken van £75 en £100 niet te 
bovengaande ... 

In zaken van £100 tot £500 

0 15 9 

1 5 0 
1 10 0 

In zaken van £500 tot £1,000 1 15 0 

Eenige som daarboven 2 0 0 

In appellen, executien of afschriften zullen de tarieven blijven zoo als thans 
vastgesteld. 

In zaken voor den Landdrost, als gecommitteerd lid van het·Rondgaand Hof, 
de helft van het tarief voor de Rondgaande Hoven. 

Op interdicten, arresten, injnnctien, enz., waar het bedrag niet 
genoemd is £0 15 0 

In aile Landzaken 2 10 0 

Appel, Lagere Hoven, £2, te worden verbenrd indien bet appel niet wordt 
voortgezet, en ingeval het appel wel wordt voortgezet zal de appellant restitutie 
krijgen van het restant dat zal blijken, voor vereischte afschriften niet meer 
noodig te zijn. Ingeval echter de afschriften een grootere som bedragen, zal het 
grootere bedrag door den appellant worden gedeponeerd. De fungd. Registrateurs 
van de Rondgaande Hoven zullen geregtigd zijn tot een bedrag vau 3s., uit de 
leges van elke zaak waarin zij moeten ageeren en hierdoor vervallen de tariefs
bepalingen van Artikel19, Regulatien Oiviele Zaken, Rondgaande Hoven." 

10.-Volksraadsbesluit, dd. 7 Junij, 1873.:-·' De Raad besluit dat in het 
vervolg alle stukken in de procedur~s voor de Hoogere Hoven zullen ressorteren 
ten kantore van den Registratenr der Hoogere Hoven te Bloemfontain, en de 
bepalingen die daarmede in strijd zijn, voorkomende in de Regulatien over Manier 
van Procederen in Oi viele Zakeu voor de Rondgaande Hoven voortaan niet meer 
van kracht zullen zijn." 

*Hooge Gerechtshof. Zie Ordonnantie No.2, 1875. 
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11.-Volksraadsbesluit, dd. 10 Junij, 18'74 :-" De Volksraad besluit dat 
door den appellant of applicant in revisie in aile zaken die voor het Hoogste Ho£ 
van Appel moeten worden bebandeld, alvorens zoodanige zaak kan gehoord 
worden, aan den Registrateur der Hoogere Hoven ( £3) drie pond sterling moet 
worden betaald ten behoeve van's lands kas. 

Deze leges zullen worden beschouwd als kosten in de zaak en kunnen worden 
aangewend om in de salarissen der Regters te voorzien, en bijaldien het aan 
ZHJ1Jd. den Staatspresident blijken mogt dat men geen voldoend S&ilaris is toege
kend, .zal de Staatspresident bevoegd zijn, dat salaris daaruit te vermeerderen, en 
dit besluit zal kracht van wet hebben dadelijk na publicatie." 

ORDON:NANTIE, No.4, 1877. 

Ordonnantie over de Constitutie. 

:N ademaal bet noodig geacht werd dat de verschillende Volksraadsbesluiten 
betrekking hebbende tot de Constitutie, verzameld en gerangschikt worden in 
een W etsontwerp; Zoo zij hierbij vastgesteld en bepaald als Ordonnantie 
No.4, 18'77:-

1.-Volksraadsbesluit, dd. 18 April, 1854 :-" Dat indien eenig bijzonder 
persoon gekozen zou worden bij meerderheid van stemmen tot bet ambt van 

. President, en dat zoodanig persoon weigeren zou om dat ambt aan te nemen, eene 
nieuwe kiezing zal besteld worden door den Uitvoerenden Raad." 

2.-V olksraadsbesluit, dd. 18 .April, 1854 :-" Dat de Raad aan den President 
met toestemming van den Uitvoerenden Raad de magt verleent om, in de gevallen 
waar de publieke dienst en het algemeen belang zulks mogt vereischen, ambte
naren te verplaatsen, mits tot eenen post van gelijke rang en waarde." 

3.-Volksraadsbeslnit, dd. 8 October, 1856 :-"De Raad verklaart dat het de 
ziu en de bedoeling is van Artikel 33 der Constitutie, dat de Staatspresident 
vrijheid heeft in aile gevallen, waarin ZHEd. zulks noodig of wenschelijk oordeelt, 
aan de baraadslagingen deel te .aemen.'' 

4.-Volksraadsbesluit, dd. 22 November, 1858 :-

1. Dat elk candidaat het regt heeft zijne st~m op eeneu anderen candi
daat uit te breugen. 

2. Dat geene procuraties geldig zijn dan die geschreven zijn volgens den 
vorm in de wet Ordonnantie No. 1, 1856, bepaald. 

3. Dat niemand toegelaten kan worden op · eene generale procuratie voor 
zijnen lastgever te stemmen. 

4. Dat eene stem, eens wettig geregistreerd voor eenen candidaat niet 
weder van diens lijst op de lijst van eenen anderen candidaat kan 
overgebragt worden. 

5. Dat de leden eener Commissie van stemopneming voile regt hebben 
om hunne stemmen uit te brengen. 

5.-Volksraadsbesluit, dd. 30 Augustus, 1859 :-" Geene vrouwen zijn, vol
gens wet, stemgeregtigd." 

6.-Volksraadsbesluit, dd. 30 Augustus, 1859 :-" De Raad is van oordeel 
dat .Artikel '7 van Hoofdstuk 1, Ordonnantie No. 1, 1856, met het oog op de 
bewoordingen waarin het vervat is, en in verband beschou wd met Artikel 9 van 
hetzelfde hoofdstuk, niet geacht worden van toepassing te zijn op zoodanige 
bijeenkomsten bij welke de Landdrost zelf als V oorzitter der Kiescommissie 
tegenwoordig is geweest." 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



296 LANDDROSTEN. 

7.-Volksraadsbesluit, dd. 8 Februarij, 1861 :-" De Raad besluit dat ieder 
pel'soon zoowel van het mannelijk als vrouwelijk geslacht met hun 2lste jaar 
meerderjarig zullen zijn, en herroept bij deze alle vorige besluiten of bepalingen 
daaraangaande gemaakt." , 

8.-Volksraadsbesluit, dd. 7 1V!ei; 1867 :-" De Volksraad verklaart dat 
Artikels 1 en 4 der nieuwe of gewiji'igde Oonstitutie van geene toepassing zijn op 
personen die onder de oude Oonstitutie burger en stemregt hebben." . 

9.-Volksraadsbesluit, dd. 18 Mei, 1867 :-" De Volksraad verklaart dat de 
bedoeling van Artikel 47 der Oonstitutie van 1854 is, dat er in de gewone jaar
lijksche zittingen van den Volksraad om de twee jaren eene nieuwe benoeming van 
Heemraden zal plaats hebben." 

10.-Volksraadsbesluit, dd, 25 Mei, 1867 ::...__" Dat in Artikel 24 der Oon
stitutie de woorden ' Hervormde Kerk ' worden veranderd in ' Gereformeerde 
Kerk.'" 

11.-Volksraadsbesluit, dd. 21 J·unij, 1867 :-" De Raad besluit Artikel 5, 
Hoofdstuk : ·met betrekking tot den U£tvoerenden Ra.ad, van Ordonnantie No. 1, 
1856, aldus te veranderen dat daarin in plaats van 'J anuarij ' gelezen worde 
'April,' en de Raad besluit verder dat de leden van den Uitvoerenden Raad, die 
overeenkonistig bovengenoemd Artikel gekozen zullen zijn, zullen beschouwd 
worden uit dienst te treden drie jaren laten, met ultimo April." 

ORDONNANTIE No. 5, 1877. 

Ordonnantie o er de _Landdrosten. 

N ademaal het noodig geacht werd at de verschillencle Volksraads besluiten be
trekking hebbende tot Landdro en, verzameld en gerangschikt worden in een 
W etsontwerp; Zoo zi j hierbij vastgesteld en bepaald als Ordonnantie No. 5. 
1877 :-

1.-Volksraadsbesluit, dd. 1 April, 1854 :-" Vorm van eed voor een 
Landdrost :-' Ik, zweer als Landdr , in dienst van het Gouvernement van den 
Oranjevrijstaat, het regt te zullen bed1 en overeenkomstig de bestaande of nog 
vast te stellen wetten van dezen Staat, n al de pligten uit te oefenen aan mijne 
betrekking verbonden, zonder aanzien va persoon, onpartijdig en opregt zooals 
een eerlijk regter betaamt. Zoo waarlijk, helpe mij God! ' " 

Lt' · 2.-Volksraadsbesl it, dd. 2 Maart, 1864 :-" De Raad besluit, dat indien 
een Landdrost op eigen ·ezag uitbetali gen doet van gelden, welke niet op de 
begrooting zijn uitgetrokk , en waart e zij voorafgaande authorisatie van de 
bevoegde magt hadden kunne verkrijge~ , dergelijke uitbetalingen in geen geval 
door den Raad zullen worden eapprob rd, of ten laste van 's Lands kas zullen 
mogen worden gebragt." "( 

3.-Volksraadsbesluit, del. 2 Maart, 186~" De Raad besluit, dat in het 
vervolg Landdrosten nietgeregtigd zullen zijn enen Registrateur voor de Lagere 
Hoven aan te stellen, en inclien de bij de wet a ngeduide Registrateur niet aan
wezig is, de Landdrost dan de aan dat ambt 1 verbonden pligten zelf zal ver-
vullen." I 

4.-Volksraadsbesluit, dd. 3 Maart, 1865 :L-" Wanneer een Landdrost tot 
het kiezen van een Raadslid, Kommandant 6,£ Veldkornet eene bijeenkomst 
bijwoont, zal hij geregtigd ziju tot lOs. per dag v~~ reiskosten." 
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5.-Volksraadsbesluit, dd. 2 aait, 1865 :-" Tot aanvulling van het besluit 
van 2 Maart, 1864, besluit de Ra \ dat, indien een Landdrost uitbetaling doet 
van gelden, welke niet op de begeootr 0' zijn uitgetrokken, en waartoe hij niet in 
staat was voorafgaande authorisatie v . de bevoogde magt te verkrijgen, derge
lijke uitbetalingen niet door den Raad zll.I worden goedgekeurd, tenzij dezelve 
later door ZHEd. den Sta.atspresident zijrA ge· )l'Obeerd." 

6.-V olksraadsbesluit, dd. 24 Mei, t866 :-" De Raad besluit dat de Land
drosten gehouden znllen zijn maandelijkf'l'' eene lijst op te zenden ann den Gouver
nements Secretaris ~an de licentien dpor hen in hu~ne distt'icten uitgegeveri, 
welke lijsten door den Gouvernements ~cretaris zullen worden gepubliceerd." 

7.-Volksraadsbesluit, dd. 1 J unij, 1866 :-" De Raad beslu.it dat de Land
drosten en de rrhesaurier-Generaal Vt,~·pligt zijn jaarlijks drie maanden voor de 
gewone jaarlijksche zitting van den R\ad eene bPgrooting met eene memorie van 
toelichting in te zen den aan den Auditeul:,_-Genemal." 

\ 

8.-Volksraadsbesluit, dd. 7 J unij, l_867 :--" Naar aanleiding van Ordon-
nantie No. 5, 1857, en met het opg op denf.inancieelen toestand des Lands, beveelt 
de Raad den Landdrost aan, om zoo ~in mogelijk gebruik te maken van de 
gevangenisstraf als bepaald in Artikel /L, maar de voorkeur te geven aan de 
andere straffen bij dat artikel bepaald,\ en dus zorg te dragen dat de gevange
nissen niet onnoodig opgevuld zijn met ~ndieten." 

9.-Volksraadsbesluit, dd. 13 J unij,, 1873 :-" De Raad besluit dat de ver
schillende Landdrosten zullen gehouden hijn om alle gelden, dtlwelke zij na den 
20sten van elke maand ontvangen, niet .'in die ma.and te remitteren, maar wel 
in de daaropvolgende maand." t. 

10.-Volksraadsbesluit, 21 Junij, 1875 :-" Dat Landdrosten, indien de 
straf van inboeking bij burgers niet bi · hun vonnis was bepaald, zoodanig von
nis later niet mogen veranderen, of wijz · O'en, zoodat gevangenisstraf worde ver-
anderd in inboeking." ; 

ORDONNAN'ri~ No. 6, 187·7. 
Ordonnantie over Gouve ements Ambtenaren. 

Nademaal het noodig geacht werd dat de verschillende Volksraadsbesluiten 
betrekking hebbende tot Gouvernements ambtenaren verzameld en gerang
schikt worden in een W etsontwerp ; Zoo zij hierbij vastgesteld en bepaald 
als Ordonnantie No. 6, 1877 :-

1.-Volksraadsbesluit, dd. 9 September, 1854 :-" Dat, om vele ontevreden
heid in dit land voor te komen, in het toekomende geene ambtenaren van het 
Roomsche geloof aangesteld zullen worden." 

2.-Volksraadsbesluit, dd. 30 Augustus, 1855 :-" Dat van alle civiele 
ambtenaren, belast met geldelijke adminis'tratie, gevorderd worde securiteit voor 
een matig bedrag geevenredigd naar de verantwoordelijkheid aan hunne posten 
verbonden." 

3.-Volksraadsbesluit, dd. 19 ].,ebruarij, 1856 :-'' Dat den Landdrostklerk 
van Bloemfontein £25 toegevoegd worde tot zijn salaris per jaar, nit consideratie 
dat hij in afwezigheid van den effectieven Landdrost, in zijne plaats zal moeten 
ageeren.'' 

4.-Volksraadsbesluit, dd. 29 Februarij, 1864 :-" De Raad is van oordeel 
dat geene extra betaling kan toegestaan worden aan ambtenaren, die vast sala:rig 
genieten voor het verrigten van werkzaamheden, welke behooren tot de betrekkmg 
waarin zij aangesteld zijn." 
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5.-Volksraadsbeslnit, dd. 4 Maart, 1865 :-" De Raad moet zijne afkeuring 
te kennen geven dat door ambtenaren, in betaling van vorderingen tegen het 
Gouvernement, bewijzen in banken betaalbaar gegeven worden, en zij zullen niet 
vermogen dat te doen, tenzij daarvoor speciale last gegeven worde door het hoofd 
van het Uitvoerend Geza.g." 

6.-Volksraadsbeslnit, dd. 4 Maart, 1865 :-" Dat geen ambtenaar, met 11it
zondering van den Thesaurier-Generaal, en deze aileen op schriftelijken last van 
ZHEd. den Staatspresident, schnldbewijzen, verbanden, of alle andere geschriften 
van dien aard, ten laste van het Gouvernement, znllen kunnen teekenen of uit
betalen, in welk geval dezel ven zoowel door den Auditeur-Generaal als Thesaurier
Generaal moeteu geteekend worden.'' 

7.-Volksraadsbesluit, dd. 24 Mei, 1866 :-" De Raad kennis genomen 
hebbende van herhaalde klagten, dat verschillende ambtenaren, met geldelijke 
administratie belast, niettegenstaande de dringende uitnoodigingen van het 
Gouvernement en de verschillende besluiten van den Volksraad, t.elkens nalatig 
bevonden worden in het inzenden hunner rekeningen binnen den bepaalden tijd, 
waardoor groote verwa.rring en ongeregeldheden ontstaan, gelast dat de Auditeur
Generaal gel'egeld elke maand binnen twaalf dagen, na het verstrijken van dien 
tijd, eene lijst van al de aldus nalatige ambtenaren aan ZHEd. den Staatspre
sident zal indienen, en besluit dat ZHEd. dadelijk op ontvangst van die lijst, 
zoodanige ambtenaren zal suspendeeren, tenzij dat ziekte, afwezigheid in diensi 
of verlof binnen denzelfden tijd bewezen worde." 

8.-Volksraadsbesluit, dd. 5 Junij, 1857 :-" De Raad kennis genomen heb. 
bende van het rapport der Commissie tot het nazien van de begrooting, vermel
dende dat enkele ambtenaren, konstabels en bandieten voor hunne private bezig
heden gebruiken, geeft zijne afkenring te kennen, en beveelt dat zulks voortaan 
nimmer weder geschiede." 

9.-Volksraadsbesluit, dd. 13 Jnnij, 1867 :-"De Raad besluit dat de ambte
naren die als fungerend zijn aangesteld, niet gehouden zijn zegels op die aan
stellingen te plaatsen." 

10.-Volksraadsbesluit, dd. 15 Junij, 1867 :-" De Raad besluit dat voortaan 
aile rekeningen, door ambtenaren uitbetaald, en waarvoor geene behoorlijke 
kwitantien zijn bijgevoegd, door den Auditeur-Generaal dadelijk zullen worden 
teruggezonden; en dat ingeval die kwitantien niet kunnen worden geleverd, de 
respectiev·e ambtenaren zullen gehouden zijn zoodanige door hen gedane uitbe
talingen in 's lands kas te restitueren." 

11.-Volksraadsbes!uit, dd. 18 J unij, 1867 :-" De Raad besluit dat een 
ambtenaar welke, voor het sluiten van zijn kantoor, door hem in zijne qualiteit 
ontvangene gelden niet in zijne boeken heeft opgebracht, zal worden gesuspen
deerd." 

12.-Volksraadsbesluit, dd. 19 Junij, 1867 :-" Dat geen persoon, die hier of 
elders insolvent is verklaard, als ambtenaar van dezen Staat kan worden aange
steld, en dat arnbtenaren welke insolvent rnogten verklaard worden, in hunne 
betrekking zullen worden gesuspendeerd." 

13.-Volksraadsbesluit, dd. 20 Mei, 1869 :-" Dat de borgstelling voor de 
Landdrosten bepaald worde op £750, en der andere arnbtenaren naar evenredigheid, 
uitgezonderd de Landdrostklerken, waarvoor de vroegere bepaling blijven zal, 
dus: die van den Thesaurier-Generaal, £1,000; Registrateur van Akten, £500; 
de Baljuw en Bode, £500, te bestaan nit twee gegoede borgen, onderworpen 
aan de goedkeuring van ZHEd. den Staatspresident. De ambtenaren die hieraan 
niet voldoen, zullen beschouwd worden om ipso facto hunne posten te hebberi. 
verbeurd. Voorts zal securiteit van landerijen in plaats van persoonlijken kunnen 
worden aangenomen." 
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14.-V olksraadsbesluit, dd. 20 Mei, 1871 :-" Daar bet al meermalen ter 
kennisse van den Raad gekomen is, dat personen die aangeschreven of gedagvaard 
zijn geworden voor acht.erstallige recognitiepent1ingen, terwijl het later blijkt dat 
die gelden alreeds betaald zijn: Zoo besluit de Raad dat ambtenaren door wier 
nalatigheid de ontvangst van zoodanige recognitiepenningen niet in de recognitie
rollen afgemerkt is, en door wien zulke onnauwkeurigheden plaats vinden, verpligt 
zullen zijn om zoodanige personen, door hen ten onregte gedagvaard, te betalen 
de som van 7s. 6d. per uur voor reiskosten." . 

15.-Volksraadsbesluit, dd. 1 Junij, 1872 :-" Dat in het vervolg geen winkel 
rekening door eenig ambtenaar worde uitbetaald ac'tn een winkelklerk of iemand 
anders, zonder dat hij voorzien is van eene procuratie, behoorlijk gezegeld, wanneer 
zijn principaal het geld niet zelf komt a.fhalen." 

' 16.-Volksraadsbesluit, dd. 30 Mei, 1874 :-" De Raad verklaart dat iemand 
die, hetzij als lid van eene firma of als privaat persoon, insolvent geweest is, al 
zou hij gerehabiliteerd worden, niet als ambtenaar in den Oranjevrijstaat kan 
worden aangesteld." 

17.-Volksraadsbesluit, dd. 2 Junij, 1874:-" Geen persoon zal geregtigd 
zijn om het salaris voor eenige betrekking te genieten dan alleen van af den dag. 
der aanvaarding zijner functien als ambtenaar, met dien verstande nogthans, dat 
waar ambtenaren in 's lands dienst verplaatst worden dit zal geschieden met 
behoud van voile salaris, en het Gouvernement wordt gehouden de personen, die 
tijdelijk de vacatures opvullen, te bezoldigen." 

18.-Volksraadsbesluit, dd. 7 Junij, 1875 :-"De Raad besluit dat elk 
ambtenaar bij zijne vaststelling in zijne betrekking verplicht zal zijn om zijne 
aanstelling met het bij de wet vereischt zegel te beleggen." 

19.-Volksraadsbesluit, dd. 5 Junij, 1876 :-"De Raad besluit, dat geen 
ambtenaar geregtigd is tot ontvangst van zijn salaris in de toekomst v66r dat 
de maand waarvoor hij trekt ten einde geloopen zal zijn." 

20.-Yolksraadsbesluit, dd. 29 Mei, 1876 :-" De Raad besluit, dat ofschoon 
een ambtenaar zich niet, hetzij direct of indirect met koopbandel of agentschap
pen zal kunnen inlaten, hij nogtans niet verhinderd kan worden om eenige andere 
huishondolijke schikking te maken, waardoor zijne verantwoordelijkheid en 
plichtsbetrachting als ambtenaar niet geaffecteerd wordt." 

ORDONNANTIE No. 7, 1877. 

Ordonnantie over Vast Eigendom. 

Nademaal het noodig geacht werd dat de verschillende Volksraadsbesluiten 
betrekking hebbende tot Vast Eigendom verzameld en gerangschikt worden 
in een W etsontwerp ; Zoo zij hierbij vastgesteld en bepaald als Ordonnantie 
No. 7, 1877. 

1.- .y olksraadsbesluit, dd. 6 Februarij, 1862 :-" Dat aile plaatse11 die op 
landcertificaat onder het Britsche Gouvemement zijn uitgegeven en waarvan eene 
behoorlijke beschrijving der gronden zich op het landregister bevindt, geregtigd 
zullen zijn op de gronden zoo omschreven." 

2.-Volksraadsbesluit, dd. 6 ],ebruarij, 1862 :__.:_" De Volksraad van den 
Oranjevrijstaat waarborgt aan de personen welke de gronden bewonen waarover 
qurestie was tusschen den Vrijstaat en de Z. A. Republiek, het eigendomsregt 
van de in hun bezit zijnde gronden, hetzij verkregen door occupatie, aankoop of 
rekwest, alsmede aan dezulken, voor wie plaatsen op rekwest zijn geinspekteerd, 
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en die hunne documenten van eigendomsregt nog niet hebben verkregen, zijnde 
daarvan uitgezonderd aile gronden welke alreeds door het Britsche Gou verne
mont op landcertificaat, of door dit Gouvernement bij grondbrief aan personen 
zijn verleend." 

0.-V olksraadsbesluit, del. 22 Febrnarij, 1862 :-" De Raad herroept bij 
dezen het beslnit van 2 Maart, 1861, waarbij plaatsen binnen dezen Startt be
hoorende aan personen woonachtig buiten 's lands, onderhevig zullen zijn aan eene 
jaarlijksche belasting van £15 sterling wegens extra recognitie, en bepaalt dat die 
extra recognitie voor elke plaats behoorende aan zoodanige personen zal zijn £5 
sterling per jaar, benevens £1 sterling tot bijdrage ter oprigting der Grens
politie ; znllende elke zoodanige plaats in geva] van oorlog verpligt zijn een gewa
pende persoon ter verdediging des lands te geven, bij nalatigheid waarvan de 
eigenaar van de plaats onderhevig zal zijn aan de boete zooals bij de wetten des 
lands bepaald voor personen die gekommandeerd zijn en achterwege blijven." 

4.-Volksraadsbesluit, dd. 1 October, 1862 :-·" Aangezien er verschil van 
gevoelen schijnt te bestaan aangaande het Raadsbesluit op 17 Mei 11. genomen, 
eene verandering makende in de wet over de Heerenregten zooals dczelve vervat 
is in Ordonnantie No. 5, 1858, zoo verklaart de Volksraad tot ophelde~·ing, dat de 
bepalingen in gemeld besluit vervat, van toepassing zijn zoowel op koopen, welke 
v66r als na de in werking treding van het besluit gesloten zijn, zullende echter 
koopen voor den 28sten Augustus ll. geslnten, onderhevig zijn aan de bepalingen 
tot dien datum, aangaande Heerenregten van kracht, waarna zij vervallen znllen 
onder de nR.dere bepalingen gemaakt, over koopen van vastgoed gesloten na 
voornoemden datum." 

5.-Volksraadsbesluit, del. 13 Februarij, 18G4 :-" Daar het gebleken is d:1t 
personen welke van dit Gouvernement gronden hebben verkrcgen op rekwest, 
veel schade en verlies worden berokkend, doordien het later bewezen werd dat die 
rekwestplaatsen inbrenk maakten op landcertificaR.ts-plaatsen door het Britsche 
Gou vernement uitgegeven ; en daar de nalatigheid van de eigenaren vn,n zooda,nige 
landcertificaat-rlaatsen om aan de bepalingen der wet te voldoen, in het behoor
lijk oprigten van bakens dikwijls do oorzaak is dat gronclen op rekwest binnen de 
lijnen hunner plaatsen worden geinspekteerd; zoo vel'klaart do Raad dat de 
eigenaren van landcertificaat-plan,tsen volgens wet verpligt zijn de eigenaren van 
zoodanige rekwestplaatsen volkomen schadeloos te stellen voor verliezen, direct of 
indirect. veroor>>:aR.kt door hunne nalatigheid." 

6.-Volksraadsbesluit, del. 14 Maart, 1865 :-"Met hotrekking tot de beta
ling der extra recognitie van plaatsen, besluit de Raad dat geene plaatsen welke 
reeds onder een bijzonder nommer geregistreercl zijn, door meting en uitre1king 
van nienwe eigendomsbewijzen mogen gevoegd worden bij andere plaatsen, 
zoodanig dat daardoor het bedmg der recognitie ten nadeele van 's lands kas zou 
worden verrninderd." 

7.-Volksraadsbesluit, del. 1.) Maart, 1865 :-':De Raad is van oordeel dat de 
grondbrieven van plaatsen die reeds meer dan dl'ie maamlen gepubliceerd zijn 
niet behoeven teruggehonden te worden, op grond dat de inspectie-rapporten niet 
geteekend zijn door do aanzoekers, of dat de proeuraties op hunne agenten niet 
bij de inspectie-rapporten aan het Gouvernement zijn opgezonden." 

8.-Volksraadsbesluit, dd. 11 Mei, 1867 :-" Het regt van beslissing omtreilt 
transporton van vaste eigendommen, zooals aan den Staatspresident in Artikel 
14, van Ordonnantie No. 5, 1856, gegeven, wordt uitgestrekt dat ZHEd. de magt 
gegeven wordt in dergelijke gevallen te kunnen beslissen in zaken waarin grond
brieven betrokken zijn." 

9.-V olksraadsbesluit, dd. 3 J unij, 186 7 :-" De Raad besluit dat schepen
kennisseli op landerijen ten gunste van het Gouvernement kunnen worden over
gemaakt aan dengenen die zoodanige landerijen van de eigenaar koopen." 
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10.-Volksraadsbesluit, dd. 24 Mei, 1871 :-" De Raad besluit dat aile 
d01·pen die reeds als dorpen zijn verklaard, voortaan vrij zullen zijn van eene 
betaling van recognitie penningen; echter wei te verstaan dat de aangrenzende 
plaatsen aan zoodanige d01·pen behoorende, niet er onder zullen worden be
grepen.'' 

11.-Volksraadsbesluit, 5 Junij, 1872 :-"De Raad besluit dat inwoners van 
dezen Staat in het vervolg bevrijd zullen zijn van extra recognitie belasting." 

12.-Volksraadsbosluit, dd. 16 Mei, 1873 :-"De Raad besluit, oat het 
Volksraadsbesluit van 15 Februarij, 1862, niet meer of verder van toepasRing kan 
zijn dan aileen op de plaatsen Ganskraal, van D. C. Uijs, die van Nicholas 
Muller, en die plaatsen welke op 15 Februarij, 1862, door burgers van de Zuid
Afrikaansche Republiek bewoond waren en geen inbreuk rnaken op Britsche 
landcertificaten en grondbrieven van dezen Staat." 

13.-Volksraadshesluit, dd. 13 Mei, 1874 :-" De Raad besluit de woorden 
'verliezen, direct of indirect' te vervangen door de woorden voor ' verbetering 
in het besluit van 13 ] 1ebruarij, 1864.' " 

14.-Volksraadshesluit, dd. 19 Mei, 1874 :-"De Raad besluit dat het 
eigendomsregt over gronden aan eenig dorp behoorende niet door bekrachtiging 
van de Municipale Regulatien voor zoodanig dorp aan de Oommissarissen van de 
Municipaliteit overgaat, maar dat het eigendomsregt aileen bij eene speciale over
dragt overgemaakt moet worden, altoos onder de bepalingen van Ordonnantie No. 
8, 1856, en met voorbchoud van de regten van het Gou·vernemcnt." 

15.-Volksraadsbesluit, dd. 4 Junij, 1874 :-"De Raad beslnit dat aile 
dorpen die sedert het in werking treden van het Raadsbesluit van 24 Mei, 1871, 
gesticht zijn, of nog gesticht zullen worden, onder de bepalingen van dat besluit 
vrijgesteld zijn van de betaling van recognitie." 

16.-Volksraadsbesluit, dd. 21 Junij, 1875 :-"De Raad magtigt ZHEd. den 
Staatspresident om kwijtschelding te verleenen van betaling van Heerenregten op 
gebouwen of erven die getransporteerd moeten worden voor doeleinden van 
onderwijs in termen van Ordonnantie No. 1, 1874." 

17.-Volksraadsbesluit, dd. 10 J unij, 1875 :-" De Raad bepaalt dat in het 
vervolg de recognitie aileen betaalbaar zal zijn op de Landdrostkantoren in de 
districtsdorpen alwaar het vastgoed gelegen is, en dat dit besluit kracht van wet 
zal hebben van 1 October, 1875." 

18.-Volksraadsbesluit, dd. 11 Jnnij, 1875 :-" De Raad besluit dat de 
recognitie op erven op Ficksbnrg, Lady brand en W epener, in het Veroverd 
Grondgebied, zal blijven bestaan; maar dat de opbrengst daarvan zal worden 
aangewend tot verbetering der dorpen, en waar Municipaliteiten bestaan zal de 
opbrengst aan de Oommissarissen worden overhandigd." 

19.-Volksraadsbeslniten, dd. 17 Mei, 1876 :-" De V olksraad van den 
Oranjevrijstaat, overwegende dat de titels of bewijzen van den grondeigendom in 
den Staat onder verschillende omstandigheden en op verscbillende wijze zijn 
verleend; 

" Dat dientengevolge geen gelijke maat.staf bij heffing der grondbelasting 
bekend onder den naam van recognitie bestaat; 

" Dat daardoor de grondbezitters van den Staat ongelijkmatig zijn belast, en 
de Staat groot nadeel lijdt, beslnit gelijk hij doet bij deze: 

" Dat een aanvnllende recognitie geheven zal worden, op aile plaatsen zonder 
onderscheid welke minder dan 2s. per 100 morgen aan recognitie zijn aangeslagen. 

" Dat plaatsen hooger aangeslagen tegen dien maatstaf verminderd zulle~ 
worden; 
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" Dat kaarten en grondbrieven in het vervolg uitgereikt in recognitie belast 
zullen worden tegen 2s. per 100 morgen; 

" Dat die berekening zal geschieden voor gemetene kaart volgens kaart." 

20.-V olksraadsbesluit, dd. 9 J unij, 1876 :-" De Raad besluit dat in het 
vervolg alle acten van transport en schepenkennis gepasseerd moet worden op de 
hoofdplaats van elk district waar de vast~ eigendommen gelegen zijn." 

21.-V olksraadsbesluit, dd. 9 J tl.ll~j, 1876 :-" De Raad besluit da,t in het 
V8rvQ1g alle Heerenregten betaald mo~en worder. op bet Landdrostkantoor van 
het district waarin het verkochte vastgoed gelegen is, met uitzondering van het 
district Bloemfontein." · 

OitDONNANTIE No. 8, 1877. 

Over den Staatspresideut. 

Nademaal het noodig geacht werd dat de verschillende Volksraadsbesluiten, be
trekking hebbende tot den Staatspresident, verzameld en gerangschikt 
worden in een W etsontwerp ; Zoo zij hierbij vastgesteld en bepaald als 
Ordonm111tie No. 8, 1877 :-

1.-Volksraadsbesluit, dd. 31 Augustus, 1855 :-" Dat het den HEd. Staats
president toegestaan zij, bij afwezigheid van de hoofdplaats, de waarneming van 
zijne gewone ambtsbezigheden aan een of meer andere ambtenaren, die hij 
daartoe best geschikt mogt oordeelen, op te dragen, opdat er geene vertraging in 
de publieke dienst plaats vinde." . 

2.-Volksraadsbesluit, dd. 8 ~Iaart, 1863 :-" De Raad besluit dat ingeval 
ZHEd. de Sta \ tspresident van den Oranjevrijstaat met verlof, voor private aan
gelegenheden afwezig is, hij slechts de helft van zijn salaris zai genieten; zullen
de de andere helft door zijnen tijdelijken plaatsvervanger genoten worden, en 
ingeval die de· Gouvernements Secretaris zij, zal dan de helft van diens salaris 
weder genoten worden door den persoon die dan tijdelijk Gouvernements Secre
taris is·; zullende echter wanncer ZHEd. de Staatspresident voor 's lands belan
gen afwezig is, ZHBd. zijn geheel salaris genicten, en zijne tijdelijke plaatsver
vanger de helft van zoodanig salaris." 

3.-Volksraadsbesluit, dd. 8 Mei, 1866 :-'' De Volksraad besluit dat in bet 
vervolg ZHEd. de St>tatspresident zijne eigene discretie kan gebruiken, of hij 
met vreemdo m~gendheden zelve direct of door den Gouvernements Secretaris zal 
corresponderen. 

4.-Volksraadsbesluit, dd. 22 Mci, 1866 :-"De Raad verldaart de bedoeling 
van Artikel 44 der Constitutie zoodtmig te verstaan, dat de Staatspresident ver
pligt is jaarlijks bij de opening van den V olksraad verslag te doen van zijne 
verrigtingen, zoo als tot nu toe het geval is geweest, en verder i nlichtingen te 
geven betreffende zaken die voor den V olksraad komen," en wel ke reeds voor den 
Uitvoerenden Raad geweest zijn." 

5.-Volksraadsbesluit, dd. 21 Junij, 1867 :-" Ingeval de Staatspresident komt 
te stervea,* en totdat de Volksraad, naar aanleiding van Art. 17 der Constitutie 
vergadert, zal de Uitvoerende Haad bekleed zijn met de magt, en de pligten 
uitoefenen, welke aan den Staatspresident zijn opgedragen. De ]~anddrost van 
de Hoofdstad zal daartoe den Uitvoerenden Raad onmiddelijk bijeenroepen en de 
Uitvoer'cmde Raad zal terstond eene buitengewone vergadering van den V olksraad 
binnen den kortst mogelijken tijd bepalen." 

* Zie Artikel 9. 
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?·--:-Volksraadsbesluit, dd. 7 Junij, 1870 :-" De partij die in eenige civiele 
of cr1mm~ele ~~ak ~en Staatspresident als getuige wenscht gehoord te hebben, 
zal verphgt ZIJn ziCh tot den V oorzitter van het Hof, . waarvoor de zaak moet 
di?nen, te wenden bij memorie, vergezeld van beeedigde verklaringen, waarin de 
feite? waaromtrent het getuigenis vereischt wordt, worden opgesomd, en de 
Reg1strateur van het Hof zal niet bevoegd zijn een subpama op den Staatspresi
dent te teekenen zonder een schriftelijke order van den Voorzitter." 

7.--Volksraadsbesluit, dd. 14 J nnij, 1874 :-"De Raad besluit aan het verzoek 
van memorialisten te voldoen, en verklaart dat de verjaarsdag van ZHEd. den 
Staatspresident in het vervolg eene publieke feestdag zal wezen." 

8.-Volksraadsbeslnit, dd. 12 Mei, 1873 :-" Aangezien de Allerhoogste God 
onzen getrouwen Staatspresid<:mt, na eene gevaarlijke en langdurige ziekte, aan 
het volk heeft terug gegeven; zoo besluit de HEd. Raad als een blijk van de 
dank en erkentelijkheid van het volk, dat hem met blijdschap terug ontvangt, den 
dag volgenden op de datum van proclamatie van de overname van het bestuur van 
den Oranjevrijstaat door ZHEd. deri Staatspresident, J. H. Brand, in de toekomst 
te bepalen als een publieken fees~dag voor het volk van den Oranjevrijstaat." 

9.-Volksraadsbeslnit. dd. 3 Junij, 1873 :-" Dat in het voorstel van den 
heer Serfontein, genomen op 21 Junij, 1867, geinsereerd worden achter het woord 
'sterven,' de -vvoorden 'of voor de verrigting van .zijn ambt onbekwaam wordt.'" 

ORDONNANTIE No. 9, 1877. 

Over den Baljuw en Bode.* 

Nademaal het noodig geacht werd dat de verschillende Volksraadsbesluiten 
betrekking hebbende tot den Baljuw en Bode, verzameld en gerangschikt 
worden in een W etsontwerp; Zoo zij hierbij vastgesteld en bepaald als 
Ordonnantie No.9, 1877:-

1.-Volksraadsbesluit, dd. 19 ],ebruarij, 1856 :-" Dat de betrekking van 
llaljuw en Bode, in eenen persoon van heden af znlleh zijn vereenigd. Dat geen 
vast salaris aan Bode en Baljuw zal worden gegeven, maar dat zij zullen bqtaald 
worden overeenkomstig tarief, in ci viele zaken, en dat zij op regtsdagen gratis in 
hunne betrekking op het kantoor zullen tegenwoordig zijn." 

2.-Volksraadsbesluit, dd. 23 Pohrnarij, 1860 :-" Aan den Baljuw van 
Bloemfontein wordt een salaris van £50 toegestaan." 

3.-Volksraadsbesluit, dd. 27 ],ebruarij, 1863 :-" Aangezien er bij Artikel 
17, Ordonnantie No.3, 1859, geene voorzieningen gemaakt zijn over toelage aan 
den Geregtsbode bij de Lagere Geregtshoven voor bewaking van goederen uit 
kracht van een vonnis in beraad, zal de Geregtsbode voortaan geregtigd zi.in 
voor bewaking van goederen onder een vonms in beslag genomen, waar geene 
securiteit gegeven is, te vorderen in zaken niet beneden de £10 sterling, de som 
van 3s. 9d. per dag, wordonde alle Wetsbepalingen hiermede in strijd herroepen." 

4.-Volksraadsbesluit, dd. 1 Maart, 1864 :-" Dat de Baljuw in het uitmaken 
eener rekening verplicht zal zijn de uren afstand nauwkeurig to spocificeren, 
waarna de jnistheid dier afstanden zoo nabij mogelijk door den Landdrost zullen 
gecertificeerd worden, en alsdan zal de Rogistrateur de juistheid der borekening 
volgens tarief onderzoeken." 

* Zie Arts. 14 en 17 van Ord. No. 3, 1859. 
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5.-V olksraadsbesluit, dd. 1 Maart, 1864 :-" Dat zoolang een Baljuw een 
vast sala1'is ontvangt, bij verpligt zal zijn daarvoor de tot zijne betrekking 
beboorende werkzaambeden te verrigten, waarvoor in bet tarief geene betaling is 
vastgesteld." 

6.-Volksraadsbesluit, dd. 1 Maart, 1864 :-"De Raad bepaalt dat eene 
citatie, waarin tot vier personen vermcld worden, door den Baljuw of Bode 
slechts eens geregistreerd kan worden." 

7.-Volksraadsbesluit, dd. 17 Februarij, 1865 :-"De Raad besluit dat de 
aanstellingen van Baljuws door ZHEd. den St.aatspresident zal geschieden, 
zullende de Adjunct-Baljuws aangesteld worden door den Landdrost van bet 
district." 

9.-Volksraadsbesluit, dd. 28 Mei, 1869 :-"De Raad besluit dat a1le kosten
rekeningen van Boden en Baljuws in bet vervolg moeten getaxeerd worden door 
den Landdrostklerk van bet district, alwaar zoodanige diensten namens het 
Gouvernement gedaan zijn, of den Registrateur der Hoogere Hoven, en dat de 
Auditeur-Generaal zal toezien dat zoodanige rekeningen niet zulleu goedgekeurd 
worden, tenzij a.lzoo getaxeerd. In de districten waar geen Landdrostklerken 
zijn, zal de Landdrost met bet certificaat dat die diensten werkelijk verricbt zijn, 
tevens moeten verklaren, dat de rekeningen uitgemaakt zijn volgeris tarief." 

10.-Volksraadsbesluit, dd. 20 Mei, 1869 :-"De Raad besluit dat wanneer 
een Baljuw of Geregtsbode eene rekening zal uitmaken, betzij tegen bet Gou
vernement, hetzij tegen eenig privaat persoon, waa.rin hij kosten opbrengt, 

· boven en in strijd met de vaste tarieven, of waarin hij grootere afstanden here
kent dan met de waarbeid overeenkomstig is, en wanneer het"op goede gronden 
moet aangenomen worden, dat bij daarin te kwader tronw of tegen beter weten 
in gehandeld beeft, alsdan na bekomen wetenscbap daarvan, door klagten 
of anderszins, zoodanige Balju w door ZHEd. den Staats president of zooda
nige Geregtsbode door den Landdrost van zijn district, naar omstandigheden zal 
worden geschorst of afgezet." 

11.-Vo~ksraadsbesluit, dd. 1 J unij, 1872 :-" De Raad besluit dat de 
Baljuws, indien zij in het vervolcs mogten gebruikt worden tot het arresteren van 
crimineele beschuldigden, wat alleen in hoogst noodige gevallen zal mogen 
gcschieden, geregtigd zullen zijn tot berekening van het gewone exploict en 
paardenbuur, overeenkomstig de afstand werkelijk a.oor hen afgelegd, zonder dat 
zij tot het. £1 voor exploict van arrest, in Artikel 14, Ordonnantie No. 3, 1859, 
vermeld, zulleii geregtigd zijn ; dat voor bet dienen van kennisgevingen voor 
oproeping van Jurymannen zal genoten worden eene belooning van 3s. per uur, 
naar de werkelijk afgelegde afstand berekend. 

" De Raad besluit verder, dat de meening van Artikel 14, Ordonnantic No. 
3, 1859, niet is geweest, dat Baljuws zonden geregtigd zijn tot berekening van 
het £1 voor exploict lastbrief, en bovendien exploict als yoor dagvaardingen; en 
verwijst de rekeningen van den Baljuw van Bloemfontein en den Adjunct te 
Ladybrand naar den Auditeur-Generaal om verbeterd te worden, overeenkomstig 
dit besluit, opdat de t.e veel betaa.Ide gelden door hem terug gevorderd kunnen 
worden, en ten opzigte van de rekening van den Adjunct in zake : Arrest van 
Laberschagne, beveelt de Raad den Auditeur-Generaal een streng onderzoek in te 
stellen ; en indien er te veel gechargeerd is geworden, dat bedrag terug te 
vorderen.'' 

12.-Volksraadsbesluit, dd. 31 Mei, 1872 :-"Aile Baljuws- of Boden
rekeningen die uitbetaald zijn zonder taxatie, zooals bij de wet vereiscbt, zullen 
door de Landdrosten worden gerestitueerd in's lands kas." 

13.-Volksraadsbesluit, dd. 10 Februarij, 1876 :-"De Raad besluit dat de 
toelagen voor Boden en Baljuws voorkomende in Ordonnantie No. 3, 1859, ver
hoogd zullen worden met een vierde van het tegenwoordig bedrag, en dat de 
toelage voor het rijden van expressen in bet vervolg zal zijn drie shillings per uur." 
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ORDONNANTIE No. 10, 1877. 

Ordonnantie over de Onafhankelijkheid en de ] 1eestdagcn van dezen Staat. 

Nademaal het noodig geacht werd dat de verschillende Volksraadsbesluiten, 
betrekking hebbende tot de Onnfhankelijkheid en de B1eestdagcn van dezen 
Staat, verz::tmeld en gerangschikt worden in een Wetsontwerp; Zoo zij 
hierbij vast.gestold en bepaald als Ordonnantie No. 10, 1877 :-

1.-Volksraadsbesluit, dd. 28 Pebruarij, 1856 :-" Dat het ontwerp van de 
vlag, gewndcn door den Koning van Nederland, zal aangenomen worden, zooals in 
de ontvangene afteekening voorgesteld, en bij het gczondene dito wapen, het 
reeds besta::tnde, zoo als in het G-root Zegel van den Staat zal ingevoegd worden, 
met weglating der Oranjestreep, en d::tt ZHFJd. de Staatspresident vet·zocht 
worde de redenen, waa,rom het voorgesteld plan van het vmpen niet onveranderd 
konde worden aangenomen, in het antwoord van Z. l\II. den Koning der N ederlan
den te willen expliceren." 

2.-Volksraadsbesluit, del. 22 ],ebruarij, 1862 :--" Dat elk jaar op de 
Begrooting voor elk dorp in dezen Staat een som van £10 sterling z::tl uitgctrokken 
worden, als eene prijs van · Gouvemementswege voor schijfschieterijen, te worden 
gehouden op den dag der verjaring vau de:wn Staat, zijnde zulks ter aanmoe
diging van den wa.penhandel in dezen Staat, zullendo rl.ie som reeds dit jaar 
voor Bloemfontein worden toegestaan." 

3.-Volksraadsbesluit, dd. 19 Mei, l8G6 :-" De l~a,ad hesluit dat de tweedc 
Pinksterdag zal ophouden een publieke feestd~tg te zijn, wolk besluit onmiddellijk 
kracht van wet zal hebben." 

4.-VoE:sraadsbesluit, dd. 22 ]'ebrmtrij, 1863 :-"De Volksraa.d van den 
Oranjevrijstaat bepaalt dat voortaan de Gou vernemontsprijs voor den hestcn 
schutter, ovet·eenkomstig R.aadsbeslnit, dd. 22 Fehruarii 1862, zal moctcn uitge
schoten \<Vorden in de differente dot'pen op den dag waarop de vrijheids-verklaring 
van omr.en Staat gevierd wordt, namclijk den 2:3sten li'chruarij van elk jaar, met 
uitzondering cchter indien die dag op eenen Zondag valt, of dat g0en schijf
schieten kan plaats vinden door ongunstig weder of andere onvermijdelijke 
omstandigheden. De Landdrosten van de verschillende districten zullen bij het 
uitschieten van de prijwn bet oppertoezigt houden, en zoodanige maatregelen 
nomen en geven als door hun respectievelijk in hunne districton noodig geoordeeld 
wordt." 

5.-Volksraadsbesluit, del. 19 Pebruarij, 1856 :--" Dat de aanst.a.rtnde Llatur
dag, de 23sten Februaeij, govierd zal \Vnrden als eO'J. publieke feestdag, ter 
herinnering aan den vrijdom van onzen Vrijstaat, en da.t !Jet in hot vcrvolg jaar
lijks zal worden gohouden." 

6.-Volksraadsbesluit, del. 24 Pebruarij, 1866 :-('De R.aad. gevoelig zijnde 
over het o·edaue door het Edele lid van Bethulie, den WelEd. heer H. A. l.1. 
Hamelber~, bett'ekkelijk het "Volkslied," den R.aad op gisteren door hem gepre
senteord l~iJ. O'eleO"enheid der fem;tvierin!Z' over ons twau,lfjari!2' hestaan als een vri]., 
I ' b 0 rl • Ll '-

onafhankelijk volk, brengt a::w hem in het bijwnder daarvoor den dank van den 
Hartd toe, en doet hem hulcte voor de paging om in ons midden eenen Nationalen 
geest te wckkon, en drul<:t tevens den innigen wensch nit, flat die poging in haar 
gewenscht doel moge gelukken; verder bedankt. de Haad in het algemeon allcrl 
die in deze behnlpzaam zijn geweest, en vet'klaai·t ten slotte dat lied voor het. 
~ Volk:dicd van den Oranjevrijstaat.' "* 

* Zie ook Arts. 7 en 8, Ord. No. 8, l87r. 
v I 
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ORDONNANTIE No. 11, 1877. 
Ordonnantie over de Kleurlingen. 

Nademaal bet noodig geacht werd dat de verschillende Volksraadsbesluiten betrek
king hebbende tot de Kleurlingen verzameld en gerangschikt worden in een 
W etsontwerp ; Zoo zij hierbij vastgesteld en bepaald als Ordonnantie No. 
11, 1877:-
1.-Volksraadsbesluit, dd. 8 October, 1856 :-" Aan ZHEd. den Staatspresi

dent wordt opgedragen om aan Mota, zoo lang hij zich goed gedraagt, in Witzies
hoek een stuk grond, ter grootte van eene plaats, te geven van zoodanige ligging, 
als het beste is tot beveiliging van het district tegen de rooverijen der Boschjes
mans, onder voorwaarde dat zulks aan de inwoners der naburige wijken worde 
voorgesteld en hunne goedkeuring wegdrage." 

2.-V olksraadsbesluit, dd. 11 Mei, 1869 :-" De Raad besluit dat de Kom
mandant bij Mopeli het toezigt zal hebben over alle in Witzieshoek omliggende 
Kaffers, als later door den Uitvoerenden Raad zal worden bepaald." 

3.-Yolksraadsbesluit, dd. 5 Junij, 1873 :-"De Raad besluit dat alle 
reizende of vertrekkende kleurlingen, die door ambtenaren van passen voorzien 
moeten worden, 6 pence zullen moeten betalen voor zegelregt op elken pas ; en alle 
Vrederegters en Veldkornetten zullen gehouden zijn om zich tegen quitantie bij 
den J.Janddrost van passen en zegels te voorzien, ten einde de passen door hen 
uitgereikt met de noodige zegels te kunnen beleggen, en wordt bet Uitvoerend 
Gezag opgedragen om regulatien te vervaardigen, om dit besluit onder behoorlijke 
controle in werking te brengen." 

4.-Volksraadsbesluit, dd. 7 Junij, 1873 :-" Tengevolge vall ingezondene 
memories, besluit de Raad dat het Raadsbesluit van 27 Mei, 1872, op de belasting 
van eigenaren van plaatsen waar kleurlingen wonen, aldus gewijzigd zal worden: 
Elk eigenaar of bewoner van eene plaats zal het regt hebben om vijf hoofden van 
huisgezinnen van kleurlingen op die plaats aan te houden, en elk eigenaar van 
plaatsen die niet door blanke personen bewoond 7-ijn, twee hoofden van huisge
zinnen op elke plaats die vrij zullen zijn van hutbelasting, op hnnne hutten, alle 
andere kleurlingen zullen onderhevig zijn aan eene hutbelasting van £1 sterling 
per hut jaarlijks, en zal die belasting invorderbaar zijn, overeenkomstig Ordon
nantie No. 2, 1871, en zal dit besluit bekracht worden als een gedeeltc van die 
Ordonnantie.''* 

5.-Volksraadsbesluit, dd. 5 Junij, 1874 :-"De Raad besluit dat het Raads
besluit van 5 Jnnij, 1873, aileen toegepast zal worden op Vrijstaatsche kleurlin
gen, reizende of trekkende binnen den Staat, en verder dat alle kleurlingen 
komende van buiten den Staat gehouden zullen zijn om hunne passen ter visie 
aan te bieden aan den eersten Landdrost, Vrederegter of Veldcornet, die dezelve 
als gezien zal certificeeren tegen betaling van ls.; en dit besluit zal kracht van wet 
hebbeu na publicatie." ,~r---

6.-Volksraadsbesluit, dd. 12 Junij, 1876 :-"De Raad verklaart dnt het 
Raadsbesluit van 7 Junij, 1873, alzoo verstaan moet worden, dat vijf hoofden 
van hu:isgezinnen van kleurlingen op bewoonde plaatsen en twee hoofden van 
huisgezinnen van kleurlingen op plaatsen niet door blanken geoccnpeerd, 
beschonwd moeten worden te zijn vrij van hutbelasting, hetzij onder contract als 
dienstboden of niet." 

7.-Volksraadsbeslnit, dd. 12 Junij, 1876 :-':De Raad besluit dat de.kwi
tanties voo1' hutbelasting voortaan in duplo ingebonden aan de Veldkornetten 
zullen vl'orden afgegeven; elke. kwitantie zal in druk genummerd zijn, en de som 
te ontvangen gelds bevatten, en de V eldkornetten zullen voor elk hut eene 
bijzondere kwitantie geven en de duplo met de ontvangene gelden verantwoorden 
bij den Landdrost." 

• Zie ook Art. 6. 
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ORDONNANTIE No. 12, 1877. 

Ordonnantie over Krijgs- en Comma.ndowet. 

Nademaal het noodig geacht werd dat de verschillende Volksra.a.dsbesluiten 
betrekking hebbende tot de Krijgs- en Commandowet, verzameld en gerang
schikt worden in een Wetsontwerp; Zoo zij bierbij vastgesteld en bepaald 
a1s Ordonnantie No. 12, 1877 :-

1.-Volksraadsbesluit, dd. 8 October, 1856 :-"De commandanten zijn, als 
zij tot publieke diensten worden uitgeroepen, geregtigd tot eene belooning van 
tien shillings per dag." 

2.-Volksraadsbesluit, del. 8 October, 1856 :-" Wanneer de vaste comman
dant vau een district verbindert is zich aan het hoofd der uit zijn district tot 
publieken dienst opgeroepene burgers te plaatsen, kiezeu zij eenen provisioneelen 
commandant, die geregtigd is tot eene belooning van vijf shillings per dag 
gedurende den tijd dat de publieke dienst duurt." 

3.-Volksraadsbesluit, dd. 8 October, 1856 :-" W anneer een geneeskundige 
door de Regeering bij eene expeditie gezonden wordt, is hij gedurende den tijd 
van zijnen dienst geregtigd tot eene belooning van tien shillings per dag." 

4.-Volksrao::tdsbesluit, dd. 27 Februarij, 1858 :-" Dat wanneer de leden van 
de Uitvoorende Commissie den Uit\'Oerenden Raad of eenig ~111der· lid van den 
Volksraad, van zijn huis afwezig is ter bijwoning der Raadsver·gadering, geen 
Veldkornet of eenig ander officier het regt zal hebben om, tijdens zulke afwezig
heid, den bestuurder van zijne plaats t3 commandeeren om op commando te gaan 
of eenigen anderen burgerdienst te doen, van welk besluit de Landdrosten aan alle 
V eldkornetten behoorlijk zullen ken nis geven." 

5.-Vo1ksraadsbesluit, dd. 8 December, 1858 :-"De Commandowet en de 
Krijgswet voorloopig in werking gehouden bij besluit van 12 Februarij, 1858, 
worden thans definitief vastgesteld." 

6.-Volksraadsbesluit, del. 22 1!1ebruarij, 1862 :-" De Raad authoriseert 
ZHEd. den Staatspresident met den Uitvoerenden Raad om regulatifln goed te 
keuren en te bekrachtigen voor burger corpsen, wanneer een deel der burgers 
genegen mogt zijn dergelijke corpsen op te rigten. De Staatspresident zal ook 
geautoriseerd zijn de kanonnen in gebruik to geven aan zulke corpsen om daar
mede te excerceren." 

7.-Volksraadsbesluit, dd. 27 Irebruarij, 1862 :-"De Raad draagt aan 
ZHEd. den Staatspresident met den Uitvoerenden Raad op om, wanneer de 
Staatspresident met den Uitvoerenden Raad het noodig oordeelt, de nootlige 
wapenen te doen ont bieden." 

8.-V olksraadsbesluit, del. 10 lj,ebruarij, 1866 :-" Aar•gezien Artikel 53 der 
Constitntie geene duidelijke voorzieningen maakt met betrekking tot de vraa.g, of 
indien gedurende cenen oorlog de magt te yelde gesplitst is in ver-schillendc op 
zichzelven handelende afdeelingen, de bevelvoerende officieren dier afdeelingen 
hunne instruction te outvangen hebben van den gekozenen Kommandant-Generaal, 
met nitsluiting van alle andere antoriteiten; zoo besluit de Raad dat in zoodanig 
geval ZHEd. de Staatspresident de bevoegdheid heeft aan de bedoelde officieren, 
zonder tusschenkomst van den Kommandant-Genema], van tijd tot tijd zoodanige 
instructies te geven als ?;H~Jd. wenschelijk beschouwt." 

~~.----.V olksraadsbcslnit, dd. 13 Mei, 1867 :-"De Raad beslntt dat de Veld
cornetten de koopers der plaatsen iu het Veroverd Grondgebied, voor zooverre 
deze zich in hunne wijken bevinden, op dezelfde wijze znllen kommanderen als de 
andere ing~zetenen hunner wijk, onder de bepalingen dcr Kmnmandowet." 
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10.-Volksraadsbesluit, dd. 16 Februarij, 1866 :-" Aangezien bij Artikel 53 
der Constitutie bepaald is, dat een Kommandant-Generaal zal gekozen worden nit 
de gezamenlijke Kornmandanten, zoo besluit de Raad, dat zulk een Kommandant
Generaal zal beschouwd worden als gekozen te zijn voor den tijd van drie 
ma.anden, wanneer er eene andere kiezing zal plaats vinden, waarbij echter 
dezelfde pcrsoon weder verkiesbaar zal zijn. De aftredende Kommandant
Goneraal zal evenwel zijn post beldeeden totdat de nieuw verkozene in functie 
treedt. Iedere Kommanclant-Generaal blijft verantwoordelijkbeid schuldig voor 
al hetgeen door hem tijrlens zijn bevel a.ls zoodamg is gedaan."* 

11.--Volksraadsbesluit, del. 21 Mei, 1867 :-"De Volksraad besluit aan 
ZHEd. den StuntspreRident op te dragen de noodige bevelen te geven clat voor- _ 
taan, in welke gevallen ook, de krijgsgevangenen nimmer om bet leven zullen 
worden gehragt voor dat de Krijgsraad een vonnis over hen zal bebben uit
gesprol{en.'' 

12.-Volksraadsbes!nit, del. 8 Augustus, 1867 :-"De Raacl besluit dat 
Artikel16 cler Kommandowet zal luiclon: Aile afgegevene certificat,en van onbe
kwaamheid voor kommandodienst worden van nul en geene waardc verklaarcl vim 
a£ de in werking treding van dit besluit. Wanneer een gekommandeerde persoon 
bij dPn Velclkornet de verschooning zou voorbrengen, dat bij wegens ligchame
lijke gebreken onbekwaam is. tot dienst,, en deze die verschooning niet aannecmt, 
zal hij zich moeten vervoegen op bet kantoot· van den Landdrost van zijn district. 
De Landdrost zal onm:iddelijk een Doctor, of als er geen Doctor is een ander 
persoon, dien de Landdrost bet meest bekwaam daartoe oordeeH, ontbieden, ten 
einde zoodanig persoon in zijne tegen woordigheid te onderzoeken ; en ingeval de 
Doctor of zoodanig ander persoon verklaard dat de onderzochte pel'soon onbe
kwaam is, zal de Landdrost hem tijdelijk vrijstdlen. De onderzochte persoon zal 
in elk geval voor den aanvang van bet onderzoek de som van £1 1s. aan den 
Doctor moeten betalen." 

13.-Volksraadsbeslnit, dd. 10 Augustus, 1867 :-" De Raacl bcs]uit het 
besluit van 16 Februari,i, 1866, zoodanig te wijzigen, dat waar in dat besluit 
gesproken \Vordt van Veldkommaudanten, de op kommando zijnde Veldkornetten 
daaronder ook begrepen zijn, aangezien Artikel 52 van de Constitntie bepaalt, dat 
ook Veldkornetten, het regt hebben om te stemmen voor een Kommandant-Gene
raa1." 

14.-Volksmadsbesluit, del. 12 Augnstus, 1867 :--" Dat de veranderingen in 
,de Kommanclowet gedurende deze zitting · gemaakt in do GO'lwernements Oom·ant 
van 16 Augustus aanstaande, gepubliceerd worden en acht dagen daar·na kmcht 
van wet hebben." 

15.-Volksraadsheslnit, del. 16 Augustus, ] 867 :-': Dat bij Artikel 8 der 
Kommandowet zal gevoegd worden, 'In geval de ingezetenen geene keuze doen, 
of de verkozene of voorgestelde zich die keuze niet zal laten welgevallen, zal de 
Landdrost de magt hebben eene provisioneele Veldkornet aan te stollen, en indien 
niemand in het dorp de benoeming wil aannemen, zal bet clorp ressorteren onder 
de.a V cldkornet Yan de wijk, waarin hetzelve gelegen is.'" 

16.-Volksraadsbesluit, del. 16 Augustus, 1867 :-" De Raacl verklaart dat 
hij niet bedodd hedt door zijn beslu:it. Yan 12 Augustus ll. waarin hepaald wordt 
dat in tijden van om·log of komma.ndo :tlle regterlijke proce~u.res i~ civielc zaken 
gestnakt worden, de L:tnddrosten te beletten arresten, lllJunctien en andere 
interlocutaire orders overeenkomstig de wet te verleene11, weshalve zij tot bet 
verleenen van zoodanige orders bevoegcl en gemagtigd zijn en blijven. Dat dit 
besluit in de ecrstr;o1gende Gmwernements Courant zal gepubliceerd worden, en 
terstond na publicatio kracbt van wet zal behben." 

* Zio ook Art. 13. 
Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



ONDERWIJS. 309 

17.-Volksraadsbesluit, dd. Mei, 1869 :-"De Raad besluit dat de leeraren in 
den Oran;jevrijstaat, van welke gezindheid ook, voortaan bevrijd zullen zijn van 
alle bijdragen voor kommandos 7.00 wei als van persoonlijke diensten." 

18.-Volksraadsbesluit, dd. 27 Mei, 1869 :-"De Raad besluit da.t dagvaar
dingen tot geregtelijke invordering der belasting van £40, bl:doeld in Artikel 37 
van Ordonnantie No. l, 1866, gebragt worden voor het Hof van Lrtnddrost en 
Heemraden van het diRtrict waat'in de grond of een doel van den grond, waarvoor 
die belasting verschnldigd is, ligt, en dat zoodanige dag-mardingen zullen uitge
nomen worden door de Landdrostklerken \Yelke ambtenaren daarvoor geregtigd 
zijn, tot beloouing volgens tarief. Indien er in een district geeu Landdrostklerk 
is, zal de Staat . .:;president tot het gezegde einde eenen andcron persoon benoemen. 
In appel of revisie worden de processen, strekkende tot geregtelijke invordering 
van de voormelde belasting gevoerd den Staatsprocnrenr." 

ORDONNANrriE No. 13, 1877. 
Ordonnantie over bet Onderwijs. 

N ademaal bet noodig geacbt werd dat de verschillende Volksra,adsbesluiten be
trekking bebbende tot bet Onderwijs in .een WetRontwerp verzameld en 
gerangschikt worden ; Zoo zij bierbij vastgesteld en bepaa,ld als Ordonnantie 
No. 13, 1877:-

1.-Volksraadsbesluit, dd. 5 Junij, 1871 :-"De Volksraad begeerig zijnde, 
het Onderwijs en de Opvoeding in dozen Staat op eene beboorlijke schaal voort te 
zetten ; 

" En aangezien daartoe een vast kapitaal vereischt wordt, welk kapitaal de 
Volksraad wenscht daar te stellen, zondet' eene belasting te heffen, hetwelk 
anders onvermijdelijk zal zijn; 

" Zoo beRluit de Volksraad mits dezen, dat de kapitalen reeds inbetaald, ter 
vernietiging van tle £10,000 overePnkomstig Ra,adsbesluiten van 11 J"unij, 1866, 
zullen worden vet·br-and ; en ingeval er nog cene tekortkoming is, deze tekort
komin.g· nit het batig saldo zal worden aa,ngevuld ; 

" Vet'der besluit de Raacl, dater op de BPgrooting zoodanige som zal worden 
uitgetrokken, als reeds van de £57,000 is inbetaald, welke weder op rente zal 
worden uittgezet, .ten einde de £57,000 in omloop, onder de burgers te houden; 

" Om echter in de toekomst aan bet H.aadsbesluit van 11 Jnnij, 1866, gevolg 
te geven, zonder dat er van bet kapitaal van £57,000 verder zal uitbetaald 
worden, zal er jaarlijks eene som van £10,000 op de Begrooting worden uitge
trokken, om te worden yerbrand, ten einde aan dat besluit gevolg te geven ; 

" De rente van de £57,000 zal worden gebezigd~ om bet kapitaal van 
£28,000, nog door het Gouvernement verschuldigd, te vernietigen, en wmmeet· ge
melde som van £28,000 aan de circulatie is onttrokken, dan eerst zal de rente van 
voormeld kapitaal van £57,000 worden aangewend voor Opvoeding en Onderwijs; 

" De Volksraad meeut dus, dat wa,nneer bovengenoemd beslnit gevolgd 
wordt binnen den tijd van zes jaren, de twee kapitalen van £28,000 en £57,000 
zullen zijn vernietigd, zoodat het papieren geld tot een bedrag van £100,000 lHtn 
de circulatie zal zijn onttrokken, en door zoodanig plan als. ~'oorgesteld, er dan 
een kapitaal van £57,000 onder de burgers op rente zal Zl.JU, welke rente dan 
uitsluitelijk voor scholen zal worden gebezigd. "* 

2.-Volksmadsbesluit, dd. 12 :Mei, 1875 :-"De Raad neemt de aanbeveling 
van den Inspektenr van het Ondel'wijs aan, en magtigt. den Uitvoerenden Haad om 

• Zie Art. 7, Ord. No. 3, 1877. 
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de helft van de kosten van schoolmeubelen en kaarten aan Schoolcommissies over 
den geheelen Staat te doen uitbetalen uit het bedrag voor het Onderwijs op de 
Begrooting gebl'agt, wanneer znlks dour den Inspekteur van Onderwijs wordt 
aanbevolen." 

3.-Volkst'aadsbesluit, dd. 3 Jnnij, 1875 :-"De Raad besluit dat de huur
penningen, die van tijd tot tijd opgebragt :zullen worden voor huur van de gemelde 
gronden bij Wilgot·i vierspoort, altoos gestot't zullen moeten worden bij het Fonds 
voor Onderwijs, en draagt het Uitvoerend Gezag op om gemeld stuk gronds bij 
publieke veiling te doen verpachten." 

ORDONNAN'riE No. 14, 1877. 

Ordonnantie over de Wijziging en Herroeping van Ordonnanties. 

Nademaal het noodig gea,cht werd dat de verschillende Volksra,adsbesluiten, 
betrekking hebbende tot de Wijziging of Herroeping van Ordonna,nties, 
verzameld en gerangschikt worden in een. Wetsontwerp; Zoo zij hierbij 
vastgesteld en bepaald als Ordonnantie No. 14, 1877 :-

1.-Volksraadsbesluit, del. 8 September, 1859 :-'~ Dat in Artikel 11, van 
Ordonnantie No. 1, 1859, de woorden van '300 dagen' worden veranderd in 
' 180 dagen.' " 

2.-" Volksraadsbesluit, del. 8 September, 1859 :-" Dat Artikel 19 van 
Ordonnantie No. 1, 1859, worde veranderd als volgt: 'Voor elk huwelijk door 
den Landdrost bevestigd, zal worden betaald de som van £1 sterling, waarvan de 
eene helft door den Landdrost voor zich zal worden genoten, en de andere helft 
aan de publieke kas zal worden verantwoord.'" 

3.-Volksraadsbesluit, dd. 6 Februarij, 1861 :-"De Raad besluit dat de 
woMden 'belegd met een zegel van £3 sterling,' voorkomende in Artikel 3 van 
Ordonnantie No. 6, 1858, in bet vervolg als niet daarin vervat moeten beschou wd 
worden, en dus slechts £3 sterling kan geheven worden voor eon Vendu-AfRlagers 
licentie. '' 

4.---Volksraadsbesluit, cld. 17 Mei, 1862 :-"De Raad herroept bij deze 
Artikel 14 der Ordonnantie No. 5, 1858, en stelt daarvoor in de plaats : ' Aile 
transportgelden als voormeld zullen moeten worden betaald binnen den tijd van 
zes maanden van a£ den dag der verkooping of verwisseling van eigenaren van 
eenig vastgoed, bij gebreke waarvan, de transportregten nadat de zes maanden 
verloopen zijn, zu1len worden verdubbeld, en na twaalf maanden nog niet betaald 
zijnde, 10 percent rente van de verscbuldigde regten worden geheven.' De Raad 
besluit da.t het voorgaande besluit drie maanden na publicatie in de eerstvolgende 
Gouvernements Courant kracht van wet. zal hebben." 

5.-V olksraadsbesluit, del. 12 Februarij, 1864 :-" De Raad besluit dat in 
Artikel 3 van de 0l'donnantie over den invoer van Krijgsbehoeften, vastgesteld in 
de Februarij zitting van 1863, zal ingevoegd worden de voorwaarde, bedongen 
in bet Raadsbesluit van 17 F.1ebruarij, 1863, betrekkelijk bet doorvoeren van 
krijgsbehoeften naar de Transvaalsche Republiek." 

6.-Volksrartdsbesluit, del. 2 Maart, 1864 :-":Oat Artikel 6 van Ordonnantie 
No. 6, 1858, aldus zal veranderd worden: 'De betalingen als bij de laatst voor
gaande afdeeling bepaald zullen moeten gescbieden binnen 14 dagen na het einde 
van elk kwartaal, dat is voor den zestienden dag van Jauuarij, April, Julij en 
October, en zulks wei met uitlevering van behoorlijke rekeningen in duplo 
opgemaakt en gecertificeerd, en verklaard volgens zoodanigen vorm als reeds in 
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gehrnik mogt zijn, of hierna door den Auditenr-Generaal zal worden voorge
schreven. Ook zal de afslager verpligt zijn de vendu-rollen van alle gedurende 
zulk kwartaal door hem als voormeld gehoudene verkoopingen aan den Landdrost 
te vertoonen om met de rekening te worden vergeleken. Indien een V endu-Afsla
ger geene verkoopingen gedurende een afgeloopen kwartaal gehouden heeft, zal 
hij verpligt zijn daarvan op dezelfde wijze en binnen denzelfden tijd voor den 
Landdrost eene verklaring af te leggen. Bij overtreding van eenige bepaling van 
dit artikel, zullen de Vendu-Afslagers vervallen in eene boete van minstens 
£5 sterling, en hoogstens £25.'" 

7.-Volksraadsbesluit, dd. 24 Febrnarij, 1865 :-" De Raad besluit in de 
Ordonnantie betreffende de kwalificat.ie en plichten van J urymannen onder de 
personen die vrijgesteld zijn van het dienst doen als Jurymannen, op te nemen 
studenten in de Godgeleerdheid." 

8.-Volksraadsbesluit, dd. 22 Mei, 1866 :-" Dat onder oorlogskosten, in 
Artikel 31, Ordonnantie No. 1, 1866, verstaan worden alle uitgaven door het 
Gouvernement ten behoeve van den oorlog gedaan." 

9.-V olksraadsbesluit, dd. 31 Mei, 1867 :-" De Raad verklaart dat als de 
bedoeling van Artikel 17, van Ordonnantie No. 6, 1866, dat ingeval de daar 
vermelde £20 niet verzekerd maar uitbetaald worden door de koopers, deze 
gelden alsdan strekken kunnen tot betaling der transportgelden, heerenregten, en 
in mindering van de verschuldigde kooppenningen, bij het ontvangen van trans
po!'t of het passeren van schepenkennis, als wanneer de personen, die voor ge
melde £20 borg mogten hebben gestaan, tevens daarvan ontslagen zullen zijn." 

10.-Volksraadsbesluit, dd. 3 Junij, l867 :-"De Raad besluit, als nadere 
toelichting van het besluit genomen op 31 Mei II., 'de £20 als borg afbetaald door 
koopers van plaatsen bij den koop zullen aangenomen worden in betaling van de 
-eerste paaijement; de transportgelden, heerenregten, leges, enz., zullen door de 
koopers afzonderlijk betaald worden." 

11.-Volksraadsbesluit, dd. 8 Augustus, 1869 :-" Dat Artikel11 van Ordon
nantie No. 1, 1866, aldus zal luiden: 'In tijdeu van oorlog of kommando zullen 
aile regterlijke procedures in civiele zaken gestaakt worden, doch zullen executien 
kunnen worden begounen en voortgezet in zaken, waar reeds vonnissen in zijn 
geveld." 

12.-V olksraadsbesluit, dd. 16 Augustus, 1867 :-" De Raad besluit dat bet 
eerste gedeelte van Artikel 11, Ordonnantie No. 3, 1867, tot vaststelling der 
Recognitiepenningen, aldus zal luiden: " Zoodanige dagvaardingen worden 
gebragt voor de Hoven van het district waarin de eigenaar van de plaats woonach
tig is, of indien deze buiten 's lands woont, voor de Hoven van het district waarin 
de plaats gelegen is. Zij worden: voor de Rondgaande Hoven uitgenomen door den 
Staatsprocureur en voor de Lagere Hoven door de Landdrostklerken, welke 
.ambtenaren daarvoor geregtigd zijn tot belooning volgens tarie£.'" 

13.-Volksraadsbesluit, dd. 2 J unij, 1868 :-" De Volksraad besluit dat de 
Ordonnantie No. 4, 1868, niet toepasselijk zal zijn op koopen, welke voor het in 
werking treden derzelve zijn aangegaan, en dat degenen die wegens zoodanige 
koopen Heerenregten hebben gedeponeerd en billijke gronden meenen te hebben om 
daarvan restitutie te krijgen, daarvoor aanzoek moeten doen binnen zes maanden 
na de publicatie van dit besluit, zullende zij anders beschouwd worden aile aan
spraken welke zij op restitutie hebben mogen te hebben verbeurd." 

14.-Volksraadsbesluit, 12 Mei, 1869 :-" Artikel 22, van Ordonnantie No. 6. 
1866, wordt opgeheven; in de plaats van Artikel 25, Ordonnantie No. 6, 1866, 
wordt het volgende artikel vastgesteld : ' Indien de eigenaar eener plaats niet 
stipte1ijk voldoet aan de voorwaarden vervat in Artikels 20, 21 en 23, kan hij 
terstond na het verstrijken van den voor den aanvang der occupatie te bepalen 
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dag, bij besluit van den Uitvoerenden Ra.ad of van een quorum van denzelven, 
tot dat einde des verkiezende zitting hourlende in bet Veroverde Gr~mdgebied, van 
zijn regt van eigendom op denze1ven en \7 an alle andere aanspraak op vergoeding, 
wegens de dam·op gedane betalingen, alsmede van de volgens A.rtikel 17, ver
zekerde of gedeponeerde £20 vervallen worden verklaard. A.rtikel 26 van 
Ordonnantie No. 6: 18ti6 wordt opgeheven.' " 

15.-V olksraadsbesluit, dd: 17 Mei, 1869 :-"De Raad besluit tusschen de 
eerste en tweede afdeellngen van A.rtikel 33 van Ordonnantie No. 2, 1866, en van 
Artikel 26 van Ordonna.ntie No. 6, 1866, te voegen d0 volgende bepalingen: 
'Buiten de schriftelijke zal eene oproeping geschicden in de Gouven~. Oou1·ant, en 
deze twee oproepingen zullen beschonwd worden voldoendc te zijn, om den Uit
voerenden Raad regt te geven tot het vervallen verklaren van eene plaats, wan
neer daartoe termen bestaan ; ook indien het niet hlijkt dat de schriftelijke oproe
pingen in handen van den belanghebbende gekomen is.' Dat dit besluit in 
werking zal treden 14 dagen na pnblicatie." 

16.-Volksraadsbesluit, dd. 31 Mei, 1869 :-"De Raad bepaalt dat A.rtike 
42 van Ordonnantie No. 8, 1856, ook van toepassing is op het Gouvernements 
gebouw door· ZHEd. bewoond." 

17.-Dat in Artikel 9 van Ordonnantie No.1, 1860, worde gelezen in plaats 
van 'Artikel 8,' 'Artikel 6.' " 

18.-Volksraadsbcsluit, dd. 14 Mei, 1870 :-"De Raa,d besluit dat Artikel 12 
van Ordonnantie No. 7, 1866, aldus zal worden gewijzigd: 'Dat de belasting 
invorderbaar is van af 1 Mei van elk jaar, en betaald moet zijn voor den lsten 
September.'" 

19.-Volksraadsbesluit, dd. 6 Junij, · 1870 :-" De H.aad besluit dat aan 
Artikel 8 van Ordonnantie No. 1, 1862, zal worden bijgevoegd: 'Eene eenmaal 
door den Staatspresidcnt toeg<:paste schorsing kan niet opgeheven of ter zijde 
gesteld worden.' " 

20.-Volksraadsbesluit, dd. 25 Mei, 1871 :-"De Raad besluit dat de in
voerregten op Krijgsbehoeften, met zegels ingesloten zullen worden gebragt op het 
voJgende tarief :-

V oor 100 lood 
Voor 1000 dopjes ... 
Voor 1 rifle of gladloop geweer ... 
V oor 1000 patronen 

... £0 
0 
0 
0 

2 
0 
2 
5 

6 
3 
6 
0 

21.-Volksraadsbesluit, dd. 30 Mei, 1871 :-" Aangezien Artikel 11 van 
Ordonnantie No.1, 1859, voorschrijft, welken ouderdom partijen moeten hebben 
bereikt wanneer zij zich in den hu welijken staat will en begeven; zoo besluit de 
V olksraad mits deze, dat geene speciale licentie door ZHEd. den Staatspresident 
in eenig geval zal gegeven worden aan ecnig persoon, wanneer hij of zij niet den 
ouderdom zal hebben bereikt als bepaald in voormeld artikel." 

22.-Volksraadsbesluit, dd. 23 Mei, 1872 :-" Dat aan ZHEd. den Staats
president worde opgedragen, om na onderzoek en volkomen bewijs te hebben 
gekregen, dat er geene wettige hinderpalen bestaan, dan aileen dat de betrokkene 
partijen drie maanden in den V rijstaat moeten hebben gewoond ; dan aileen 
namens den V olksraad, dispensatie te geven van dat gedeelte van Artikel 7, 
Ordonnantie No. 1, 1859, waar bet bepaald wordt: 'dat partijen gedurende de 
drie laatste maanden in dezen Staat woonachtig moeteri. zijn geweest.' '' 

23.-Volksraadsbesluit, dd. 27 Mei, 1872 :-" Dat geen buitenlandsche 
eigenaar van plaatsen zal mogen aanhouden een grooter getal dan twee hutten tot 
opzigt. derzel ve. Bij overtreding hiervan zal Artikel 6, 7 en 9 van Ordonnantie 
No, 1, 1860, ten st~engste toegepast worden." 
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~4.-Volksraadsbesluit, dd. 13 Junij, 1872 :-"De Ttaad wijzigt de Ordon
nantle No. 8, 1857, als volgt :-' Artikel 12 zalluiden: Niernand zal als Comrnis
s~ris eener Municipaliteit kunnen gekozen worden tenzij hij bezitter zij Vfl,n vast 
e_1g~ndom, belast of onbelast, tot de waarde van £200, binnen gemelde Municipa
hteit gelegen, mits zoodanig persoon op getlll verderen afstand wonen zal van den 
zetel der Municipaliteit dan 3 uren te paard.' Artikel 42 zal luiden: 'Ieder 
manspersoon die bewoner iq van eenig hnis, winkel of kantoor, hetzij als eigenaar 
of huur·der van eene jaarlijkscbe waarde van £5 of daarboven, of ieder rnanspersoon 
d.i~ in de Municipaliteit een vast eigendom bezit ter waarde van £100 van tijd tot 
tiJd door hem bewoend en wonende binnen het district waarin de zetel der Munici
paliteit is gelegen za.I beschouwd wol'den, een resid€lerende huishouder te zijn, 
naar de meening van deze Ordonnantie, en zal bij elke bijeenkornst als hij persoon
lijk tegen woordig is eene stem hcbben, en niet meer, en ingeval van eenig kwestie 
over het regt van sternmen, bij eenige publieke bijeenkomst zal de Voorzitter 
daa.rin beslissen.' " · 

25.-Volksraadsbesluit, dd. 8 Moi, 1873 :-" Dat bij Ordonnantie No. 1, 
1862, worde gevoegd als Art.ikel 13 : ' Dat van de uitspraak van de in deze 
0l'donnantie genoemcle Commissie, Appel of Ttevisie zal zijn naar het Hoogste 
Geregtshof,' en dat de tegenwoordige Artikel13 nu worde Artikel14." 

26.-Volksraadsbesluit, dd. 8 Mei, 1873 :-'' Dat in Artikel 1, Ordonnantie 
No. 2, 1872, gevoegd wordt tusschen de woorden '£15 sterling te betalen,' en de 
eed van getrouwheid, ' borgtogt ten genoege va:a den Staatspresident te stellen in 
de som van £500 sterling.' " 

27.-Volksraadsbesluit, 10 Mei, 1873 :-" Dat in Artikel 1, Ordonnantie 
No.2, 1857, achter de woorden 'zijnde lidmaat van eenig christelijke kerk' de 
woorden 'of eon Israeliet " zullen worden ingevoegd.' " 

28.-Volksraadsbesluit, 28 Mei, 1873 :-"De Ttaad besluit dat Artikel 4 van 
Ordonnantie, No. 1, 1859, niet zal beletten dat het Uitvoerend Gezag de rnagt zal 
hebban om leeraren ook van het Joodsche geloof toe te laten als huwelijksbe
ambten binnen den Oranjevrijstaaat, wanneer hiertoe aanzoek gedaan wordt." 

29.-Volksraadsbesluit, dd. 30 :Mei, 1873 :-"De Ttaad verklaart afdeeling E, 
Artikel 6, Ordonnautie No. 5, 1858, vervallen." 

30.-Volksraadsbesluit, dd. 13 J u nij, 1873 :-" Dat bij Artikel 4, van Ordon
nantie No. 2, 1868, wordt gevoegd: 'Hij zal de administratie van het postwezen 
regelcn, en de postmeesters en andere ambtenaren, in verband met postwezen 
zullen gehouden zijn zich overeenkornstig die regelen te gedragen en alle regula
tion daarmede in strijd znllcn zijn herro8peu.' " 

31.-Dat in Artikel 3 "\Tan Oedonnantie No.2, 1868, de woorden "brieven en 
pakketten zullon wot·den inge\Toegd achter hct woord ' boekcn.' " 

32.-Dat bij Art.ikel 9, Ordonnantie, No.2, 1867, worde gevoegd, "en waar
de inhoudende aan de inzenders worden overhandigd, of die waarde in 's lands 
kas worde gestort, tot tijd en wijle de eigenaars da.artoe aanzoek doen, zullende 
de betrokkene partijen opgeroepen worden door kennisgeving in de Gmlvernements 
Courant.'' 

33.-Dat in Artikel 20, Ordonnantie No. 2, 1868, in plaats van de woorden 
'' voor 1 Ma.art, elk jaar," gevoegd worden de wuorden "met den eersten post in 
de maand April van elk jaar." 

34.-Volksraadsbesluit, 19 Mei, 1874 :-" Dat gevoegd worde bij Artikel 39, 
Ordonnautie No. 8, 1858, 'de Uitvoerende Ttaad zal volkomen bevoegd zijn 
deszelfs sanctie te weigeren zonder daarvoor redenen op te geven,' waardoor het 
oosluit der huishouders beschouwd zal worden te zijn vervallen." 
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35.-Volksraadsbesluit, dd. 30 Mei, 1874 :-"De Raad besluit dat de woorden 
'van hunne clienten' vervangen worden door de woorden 'van hen die in geb1·eke 
blijven om op den vervaldag te betalen indien daartoe opgevorderd,' in Artikel 20, 
Ordonnantie No, 3, 1859." 

36.-Volksraadsbesluit, 4 Junij, 1874 :-''De Raad besluit dat de bepalingen 
van Ordonnantie No. 5, 1855, ook van toepassing zullen zijn voor plaatsen in het 
Veroverd Grondgebied, indien geen andere wettige oorzaak dat belette." 

37.-Volksraadsbesluit, dd. 4 Junij, 1874 :-"De Raad besluit dat door de 
woorden 'ongelegenheid der plaats of het huis' in At'tikel 9, Ordonnantie No. 10, 
1856, wordt bedoeld, ten opzichte van de plaats zelve waar men wenscht een tap
huis op te rigten." 

38.-V olksraadsbesluit, dd. 4 Mei, 187 5 :-" Dat in Artikel 42, van Ordon
nantie No. 8, 1856, gelezen zal worden in plaats van £5-£40 en in plaats van 
£100-£200, als qualificatie tot stemregt, voor huurders en eigenaars respec
tievelijk." 

39.-Volksraadsbesluit, dd. 7 Mei, 1875 :-"De Volksraad verklaart dat de 
woorden 'Meester in de Regten' voorkomende in Artikel1, van Ordonnantie No. 
2, 1872, zoodanige persoon bedoelen, die den graad van Dokter in de Regten, in 
het Romeinsche Regt in eenige Europeesche Akademie heeft bekomen en dat 
zoodanige persoon hier ter laude zonder exameu kan worden geadmitteerd." 

40.-Volksraadsbesluit, 8 Mei, 1875 :-"De Raad verklaart dat huwelijken 
wettiglijk voltrokken kunncn worden, het zij op Zondag of in de week." 

41.-Volksraadsbesluit, dd. 1875:-"Wat betreft Artikel 1, Bijlage A, 
Ordonnantie No.8, 1874, verklaart de Volksraad datingeval dat personen kunnen 
gevonden die bekwaam zijn om als onderwijzers te ageren, ofschoon zij geen 
certificaat hebben, zoo als in opgerneld Artikel omschreven, zulke personen op 
aanbeveling van den Inspekteur van het Onderwijs aangesteld kunnen worden als 
onderwijzers. 

42.-Volksraadsbesluit, dd. 8 Februarij, 1876 :-" Eenig persoon rijdende 
binnen den Oranjevrijstaat, op wiens dieren het zaad van het Xanthium Spinosurn 
gevonden zal worden, zal voor bet Landdrostho£ ·kunnen worden geprosequeerd 
en bij overtuiging worden gestraft met eene boete niet te bovengaande £5 
.sterling."* 

43.-Volksraadsbesluit, 10 Februarij, 1876 :-"De Raad besluit dat in Arti
kel 9, Ordonnantie No. 3, 1859, gelezen zal worden, dat de leges voor het nazien 
van eenige registratie in elke zaak zal zijn 1s. in plaats van 5s., en dat geene 
private personen zullen toegelaten worden om de documenten of boeken te behan
delen dan onder toezigt van den ambtenaar, op dater geen schade aan de stukken 
worde toegebracht.'' 

44.-V olksraadsbesluit, dd. 10 Mei, 1876 :-" De W eesheer wordt gemagtigd 
om door tusschenkornst van den Staatsprocureur per rnotie voor het bevoegde 
Geregtshof van het district alwaar de boedel sorteert, of de executeur woonachtig 
is, eenigen nalatigen executeur tot nakorning van zijn plicht te noodzaken onder 
verbeurte bij nalatigheid eener boete van £20, tot inlevering der boedel rekening." 

45.-V ctlksraadsbesluit, dd. 10 Mei, 1876 :-" Dat Artikel 24, van Ordon
nantie No. 4, 1871, aldus gewijzigd worde :-Elke objectie tegen eenige boedel
rekening moet gestaafd zijn door rninstens eene beeedigde verklaring duidelijk 
vermeldende de gronden van objectie, en vergezeld van applicatie van de objec
teerende partij, persoonlijk of door eenen gevolmagtigde en in het laatste geval 
ook met eene procuratie, en de W eesheer zal alsdan de boedelrekening met de 

"' Ord. No.2, 1874. 
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objectie in eenigen boedel tot een buiten district behoorende onmiddelijk opzenden 
na.ar den Landdrost van het district als vertegenwoordiger, en een dag van ver
hoor bepalen bij kennisgoving in de Gouvernements Courant, zullende de partijen 
regt van appel hebben van de uitspraak des vertegenwoordigers naar het eerst
volgende Rondgaande Hof; met dien verstande nogthans dat objection . tegen 
boedels in het district Bloemfontein door den Weesheer worden beslist,. 

46.-Volksraadsbesluit, dd. 27 Mei, 1876 :-Dat een nieuw Artikel in Ordon
nantie No. 1, 1854, worde aangebragt, luidende : " Zoodra de longziekte op 
eenige plaats ontdekt wordt, zal de eigenaar of bewoner van zoodanige plaats 
waarop het vee is, verpligt zijn om zonder verzuim de omliggende buren daarvan 
kennis te geven, onder verbeurte bij nalatigheid van eene boete van niet minder 
dan £10 en niet meer dan £15 sterling." 

47.-Volksraadsbesluit, dd. 29 Mei, 1876 :-"De Raad besluit dat aile boedels 
in den Oranjevrijstaat, aan taxatie door beeedigde taxateurs van de Weeskamer 
onderworpen zijn, hetzij er eon testament bestaat of niet." 

48.-V olksraadsbesluit, dd. 30 Mei, 1876 :-" Aangezien er tot heden geene 
bepalingen bestaan voor hoe lang taxateuren voor de Weeskamer als zoodanig 
zullen dienen, zoo besluit de Volksraad: 'Aile taxatem·An voor de Weeskamer 
thans da.artoe aangesteld, kunnen bij het einde van drie jaren, van af den dag 
hunner inzwering worden ontsla.gen. Wanneer een taxateur bij het einde van 
drie jaren als opgemeld, niet rnogt bedanken, zal het aan de inwoners van zoodanige 
wijk, waar hij hij ageert, vrij8taan een verzoekschrift aan den Lanndrost in te 
dienen om eene nieuwe kiezing te doen plaats vinden, mits zoodanig verzoekschrift 
door minstens 25 inwoners onderteekend zal zijn.'" 

49.-Volksraadsbesluit, dd. 9 Junij, 1876 :-"De Raad besluit achter het 
woord 'Zondag,' in Artikel 22 van Ordonnantie N0. 10, 1856, de woorden 'of 
Kerkelijke Feestdagen van de Duitsch Gereformeerde Kerk' te plaatsen." 

50.-Volksraadsbesluit, dd. 13 December, 1876 :-" Dat in het, laatste ge
dQelte vau Ordonnantie No. 1, 1860, van af de woorden, 'of anders onder con
tract, enz., ' herroepen worde, en daarvoor in de plaats worde gesteld ' of ter 
verkiezing van den inboorling, het regt om dienst te nemen bij eenen burger of 
blanken inwoner, voor den tijd van niet minder dan 6, en niet meer dan 12 
maanden, tegen den plaatselijken gewonen koers van loon, met dien verstande dat 
de kleurling het regt zal hebben zijnen meester te kiezen, en dat bet contract voor 
den Landdrost gemaakt en geregistreerd zal worden.'" 

ORDONNANTIE No. 15, 1877. 
Over Administratie van Finantie. 

Nademaal het noodig geacht werd dat de verschillende Volksraadsbesluiten be
trekking hebbende tot de Adrninistratie en Finantie verzameld en gerangschikt 
in een Wetsontwerp-zoo zij hierbij vastgesteld en bepaald als Ordonnantie 
No. 15, 187'7. · 
1.-Volksraadsbesluit, dd. 22 Februarij, 1860 :-De Auditeur Generaal wordt 

gelast om van nu af voortaan eene memorie van toelichting bij de begrooting 
te voegen. 

2.-Volksraadsbesluit, dd. 20 Februarii, 1863 :-Instructien voor den The. 
sR.urier Gencraal : 1 

(a). De Thesaurier Generaal zal verplicht wezen voor de behoorlijke verant .. 
woording en adrninistratie van aile gelden, die :ln zijne bovengernelde betrekking, 
in zijne handen zullen komen, een of meer borgen te stollen, ten genoegen van 
den Staatspresident. 
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(b). De ~rlwsanrier Generaal zal behoorlijke boeken moeten houden, en op of 
voor den 15den dag van ieder maa::td, aan den Auditeur Generaal behool'lijk 
rekenschap en verantwoording doen van al de door hem ontvangen gelden en uit
betalingen in zijne bovengemelde betrekking volgens zoodanige vormen als door 
den Staatspresident voorgeschreven. 

(c). De rrhesaurier Generaal zal niet vermogen eenige som gelds nit te 
betalen hoven de begrooting, onder dat hoofd goedgekeurd en vastgesteld door 
den HEd. V olksraad voor het loopend jaar, tenzij daart.oe door den Stmttspresi
dent speciaal gelast of geautoriseerd. 

(d). De ~rhesaurier Generaal zal verpligt zijn alle sommen gelds door de ver
schillende Landdl'osten en andere beambten, aan hem geremitteerd te ontvangen, 
daarvan behoorlijk verantwoording in zijne boeken te doen, en aan de remittee
ronde partijen kwitantien te verleenen. 

(e). De rrhesaurier Generaal zal verpligt zijn zijne rekeningen in te rigten, 
volgens de instructie van den Staatspresident. 

De goedkeuring zijner rekening door den Auditeur Generaal, zal voor hem 
voldoende bvitantie zijn voor alle gelden door hem verantwoord, tot den datum 
van zoodanige rekeningen. 

(f). De rrhcsaUl'ier Gcncraal zal verplicht zijn aan zoodanige commissie, als 
ZHEd. de Staatspresident mag goed vinden van tijd tot tijd daurtoe aan te stollen, 
zijne boeken en kas ter inspektie over te leggen. 

De voorgaande instruction zullen kracht van wet hebben, van den dag van 
publica tie. 

3.-VolkHraadsbesluit, 28 .l!1ebruarij, 1863 :-" Dat in het vervolg het bedrag 
op de begroot,ing voor het district Bloemfontein, nitgebragt onder hot hoofd 
'Geschenken aan Opperhoofden,' aileen door den J ... anddrost van dat district 
zulleu uitbetaald worden." 

(.?rtAt1' 4.-·Volksrctadsbesluit, ~2 }bart, 1363 :·-De Raad besluit dat in het ver~ 
" 

1
ovolg alle betalingon van gelde , welke niet bij de begrooting vermeld zijn, speciaal 

f'6 door ZHEd. den StaatHpreside t onder ziine hand moeten geautoriseerd worden. 

5.-V olksraadsbesluit, dd. 2 Maart, 1863 :--In gevallen waar de Auditons 
Generaal uit rekeningen ontdekt dat uitbetalingen ten onregte geschicd zijn, zal 
hij op de keerzijde van zoodanige rekeningen aanteekening doen en zulke reke
ningcn aan ZH BJd. den Staats president verzeuden." 

6.-Volksraadsbesluit, dd. 13 Maart, 1863 :-"De Raad bepaalt dat in het 
vervolg :voor alle publieke ,werken voor het Gouvernernent behoorlijke tenders 
moeten mgeroepcn worden. 

7.-Volksraadsbesluit, dd. 3 ~hart, 1863 :-"Do I~aad bepaalt dat in het 
vervolg de rekeningen van deu contractant voor drukwerk en kantoorbehooften 
moeteu gecertificeerd worden door de ambtenaren die dezelve hebben aangegaan 
al vorens uitbetaling kan geschieden." 

8.-Volksraadsbesluit, dd. 9 Maart, 1865 :-" Gecne uitbetaling voor publieke 
werken of gebouwen, zal mogen plaats vinden, dan nada.t zoodanige werken of ge
bouwen, eerst zullen onderzocht worden· door eene commissie, welke ZHEd. de 
Staatspresident tot da.t einde zal aanstellen en die van hare bevinding aan ZHEd. 
rapport zal doen, volgens hetwelk hij zal oordeelen of de uitbetaling al dan niet 
.Kan geschieden. Deze commissie zal ook gedurende het oprigten van zoodanige 
werken of gebouwen toezigt houden of het werk degelijk verrigt on met goede 
materialen gebouwd wordt." 
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!.l.-Volksraadsbesluit, 24 Mei, 1866 :-"De Volksraad besluit dat in het 
vervolg voor Gou vernements-verkoopingen tenders zullen worden verzocbt, onder
worpen ~?'n <~e f>ekrachtigiug. van ZH~d. den Sta:atspresident, die ingeval een 
~nd~r ZI.JtlS mzwns te hoog Is, zoodamge ver·koopmg aan den Baljuw van bet 
district kan opdmgen onder dezelfde belooning als in executie-verkoopingen door 
hem genoten." 

10.-Volksraadsbesluit, dd. 24 Mei, 1866 :-" Dat voortartn geene geheele of 
gedeeltelijke uitbetaling van vorderingen ten laste van het Gouvernement, ont
staande nadat dit besluit kracht van wet zal verkregen hebben, zal worden gedaan 
dan op eene behoorlijke gespecificeerde rekening." 

11.-Volksraadsbesluit, del. 14 .Junij; 18()6 :-De Raad besluit den Auditeur 
Generaal te gelasten in dejaarlijkscbe zitting van 1867, eene begrooting voor het 
eerste kwartaal van 1 Januarij 18G7 tot 1 April 1867 en tevens eene begrooting 
voor bet dienstjaar van 1. April 1867 tot 31 Maart 1868, yoor den Raad te brengen 
zoo dat de dienstjaren voortaan zullen loopen van 1 April tot 1 April." 

·12.-Volksraadsbesluit, dd. 1.4 Junij, 1866 :-" Ofschoon de Haad besloten 
heeft verscbeidene posten van de begrooting af te nemen en dezelve onder een 
bijzonder hoofd als twijfelachtige baten op te brengen, gelast de R.aad echter, 
dat zoo veel mogelijk sta.ppen zullen genomen worden, orn die verschillende 
posten te innen, en dat de Auditeur Generaal bij elke jaarlijksche zitting bij 
zoodanige supplementaire begrooting van twijfelachtige baten eene bchoorlijke 
memorie van toelicbting zal voegen, met rappor·t >vat gedaa.n is om die gelden te 
innen, hoe veel daarvan ontvangen is, welke posten geheel of gedeeltelijk zullen 
of kunnen ontvangen worden, wat verder zal gedaan worrlen, om aile zooclanige 
baten te innen, en welke meel'clero posten naar zijne gedachte als twijfelachtig 
zullen moeten opgebracht worden." . 

13.-Volksraadsbesluit, del. 3 J unij, 1867 :-" Dat in het. vervolg de impnst
gelclon op Jo bogrooting onder een bijzonder hoofd als lmpostgelden opgebracht 
worden." 

14.-Volksraadsbesluit, drl. 6 Junij, 1867 :--" Dat er geene dag- of week
bladen voot• rekening van hot Gou \'Crnement voortaan zul1en aangoschaft \Yo:·clen 
uitgezonderd de Gouvernements Courant. 

L5.-Volksraadsbesluit, del. 8 Jnnij, 1867 :-" Dat de rekeningen, komende 
onder het hoofd Allerlei Uitgaven niet mogen worden uitbetaald dor.r de versclnl
lende amhtermren, tenzij dat de naam van bet hoofd 'Allerlei Uitgavon' daarop 
vermelcl staat~ en zij geau.toriseerd zijn door ZHEd. den Staatspresiden, of la.ter 
de autorisatie daartoe ontvangen." 

l.G.-Volksraadsbesluit, del. 1.1 J"unij, 1867 :-"De R<tad besluit dat van 
heden af geen ponthonder zal toegelaten worden een pont aan deze zijde der 
riviee (Oaledonrivier) te doen Ianden, tenzij dat hij vooruit hot verschn1cligde 
bcdmg der licentie betaalt of gegoede borgen stelt naar genoegen van den Land
drost, on woonachtig is binnen den Staat, vooe de geregelde betaling om elke drie 
maanden van de verRchuldigde belasting." 

17.--Volksraadsbesluit, dd. 20 Mei, 1869 :-'·De Raad besluit dat in het 
vervolg geen brandhout voor gevangenbuizen zal worden aangekocht," 

18.-Volksraadsbesluit, dd. 20 Mei, 1871 :-"De Raad besluit aan ZH.Ed. 
den Staatspresideut op te dragon, om voortnau zoo veel mogelijk aile benoodig-
heden voor het Gou vernoment per tender te bekomen." _ 

19.-Volksraadsbesluit, dd. 20 Mei, 1871 :-"De Raad besluit, dat de s~hrif
telijke an,nmerkingen, door den Auditeur-Generaal op de rekeningen der verschil
lende ambtenaren gemaakt, door hun scbriftelijk zullen worden beantwoord." 
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20.--Volksraadsbesluit, 2 Junij, 1873 :-"De Raad besluit, dat na afloop 
van 't bestaande contract, en bij aanvrage voor nieuwe tenders voor drukwerk, de 
Auditeur-Generaal zal moeten specificeeren, dat Gouvernements Schutadverten
ties geplaatst moeten worden tegen betaling van Gd. per stuk groot vee en 6d. voor 
elk getal van tien klein vee." 

21.-Volk~Jraadsbesluit: dd. 9 Junij, 1873 :-"De Raad besluit, dat de Land
drostklerk voortaan uitdeeler van Zegels voor het district Bloemfontein zal zijn." 

22.-Volksraadsbesluit, dd. 9 Mei, 1874 :-"De Raad draagt den Auditeur
Generaal op om bij de jaarlijksche zitting van den Volksraad in Mei bij de 
Begrooting over te leggen een vergelijkender staat, aantoonende in hoe verre de 
raming onder de yerschillende hoofden van Uitgaven en Inkomsten over het 
verloopen jaar overschreden is." 

23.-Volksraadsbesluit, dd. 19 Mei, 1874 :-" De Volksraad besluit, dat de 
gelden aan W eeskinderen toekomende, en welke ter W eeskamer zijn gedeponeerd 
aan hen onmiddeUijk worde uitbetaald, zoodra zij die gelden wettiglijk van den 
W eesheer kunnen vorderen, hetzij die gelden op renten zijn uitgezet clan niet.~' 

24-Volksraadsbesluit, dd. 19 Mei, 1874 :-"De Raad besluit clat door de 
Weeskamer gelden zullen worden uitgezet tegen eene rente van 6 percent 's jaars 
op gelijke wijze als de gelden van bet Beleeningsfonds, onder eerste verband op 
landeigendommen van minstens drie malen de waarde, en in geene hoogere som 
dan van £500 aan een persoon, en bepaalt hierbij dat in Artikel 8 van Ordon
nantie No. 4. 1871, zal worden gelezen "vijf percent in plaats van zes percent." 

25.-Volksraadsbesluit, dd. 19 Mei, 1874 :-"De Volksraad besluit dat de 
beoordeeJing van de titels van eigendom en der taxatie van plaatsen waarop gelden 
van de Weeskamer gevraagd worden door den Staatspresident zal geschieden, en 
de som door ZHEd. zal worden bepaald." 

26.--Volksraadsbesluit, del. 2 J unij, 1874 :-"De Raad besluit dat in het 
vervolg de Lar1ddrosten de irnpostgelden zullen ontvangen en daarvan verant
woording doen bij hunne administratie, en de staten maandelijks opzenden aan 
den Anditenr-Generaal bij de generale rekening en verantwoording van inkomsten 
en uitgaven voor elk district." 

27.-Volksraadsbesluit, dd. 12 Junij, 1874 :-"De Raad besluit dat van a£ 
1875, jaarlijks een hedrag van £6,000 op de Begrooting zal worden geplaatst, ten 
einde te voorzien in de vernietiging van het bedrag dat door de Bloemfontein 
Bank jaarlijks afbetaald moet worden van bet geleeride kapitaal van £30,000, 
overeenkomst.ig Raadsbesluit van 10 Maart, 1865, en dus op deze wijze dit 
kapitaal langzamerhand worde gevoegd bij bet l!.,onds.voor Onderwijs, even als 
met het Beleeningsfonds gehande1d wordt krachtens Ran.dsbesluit van 5 Junij, 
1871." 

2~.-Volksraadsbesluit, del. 5 J'nnij, 1876 :-"De Raad besluit dat alle 
rekemngen tegen het Gou vernement ter uitbetaling aangepresenteerd moeten 
worden in de taal van het l:=tnd, alvorens daamn,n volda:=tn kunne worden." 

29.-Volksraadsbesluit, del. 14 Jnnij, 1876 :-" Alle licentien moeten in het 
vervo]g op de volgende wijze worden uitgereikt, ten einde een behoorlijke contro]e 
daarover te bebben. 

" De Auditeur-Generaal zendt van ieder soort een getal, behoorlijk in druk 
genommerd in duplo. De contra quitantien worden maandelijk~ aan den Audi
teur-Generaal door den Landdrost opgezonden en in aeval van eeniO' nommer 
foutief uitgemaakt, zendt de Landdrost dezelve mede." 

0 
b 
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ORDONNANTIE No. 16! 1877. 

Ordonnantien over Licentien, Zegels en Tarief. 

Nademaal het noodig geacht werd dat de verschillende Volksraadsbesluiten 
betrekking hebbende tot Licentien, Zegels en Tarief, verzameld en gerang
schikt worden in een W etsontwerp ; Zoo zij hierbij vastgesteld en 'bepaald 
als Ordonnantie No. 16, 1877 :-

1.-Volksraadsbesluit, dd. 27 J·ulij, 1860 :-"De Raad verbiedt allen verkoop 
van wijn, bier en sterken drank binnen het district van Bethulie, zullende zulke 
verkoop van sterken drank binnen gemeld district worden beschouwd als drank
verkoop zonder licentie en dienovereenkomstig gestraft worden." 

2.-Volksraadsbesluit, dd. 26 Februarij, 1862 :-" De Raad besluit dat elk 
rondreizend handelaar in goud, zil ver en ju welierswaren eene licentie zal moeten 
uitnemen van £7 lOs., zullende het hem dan vrijstaan op dorpen en in districten 
te handelen." 

8.-Volksraadsbesluit, dd. 14 Februarij, 1863 :-"De Volksraad besluit, dat 
in het vervolg Zegels zullen worden uitgereikt op do volgende wijze : De 
Gouvcrnements Secretaris zal van de Zegels welke op de verschillende kantoren 
benoouigd zijn, voor Bloemfontein aan den Registrateur van Akten, en voor de 
buitendistrikten aan de respectieve Landdrosten een genoogzaam aantal Zegels 
doen geworden, welke op het Gouvernements-kantoor moeten gedrukt worden in 
tegenwoordigheid eener Commissie van drie leden, daartoe door ZHEd. den 
Staatspl'esident to benoemen, van welke Zegels door die ambtenaren maandelijks 
verslag zal gedaan worden aan den Auditeur-Generaal, vermeldende het getal der 
Zegels verkocht, en de waarde, en tevens hoeveel van eene soort zich nog in zijn 
bezit bevinden, zoodat de Auditeur-Generaal van den Gouvernements Secretaris 
en van de door hem verzondene Zegels behoorlijk boek houdt, de juistheid van 
dat verslag kan vernernen, zullende door den Landdrost van het district, maande
lijks bij bet verslag een certificaat gevoegd worden om de juistheid van bet aantal 
Zegels door den uitdeeler beweerd als nog in zijn bezit te bevestigen." 

4.-Volksraadsbesluit, dd. 1 Maart, 1864 :-"De Raad besluit dat een lid 
eener Commissie door bet Gouvernement afgevaardigd, in het vervolg voor reis
kosten zal ontvangen £1 lOs. sterling per dag, welke som ,:al insluiten hnur van 
voertuig zoowel als persoonlijke diensten; iullende ZHEd. de Staatspresiclent 
echter bij rnagtc zijn om in buitengewone omstandigheden die toelage te ver
hoogcn." 

5.-Volksraadsbesluit, dd. 7 Maart, 1864 :-"De Raad bepaalt het volgende 
tar ief, hetwelk gebezigd rnoet worden bij de rro!len binnen den Staat te worden 
opgerigt :-

Voor ierleren beladen transportwagen 
Voor iederen be laden ossenwagen ... 
Voor iedcren ledigen ossenwagen ... 
Voor iederen paarclen of muilwagen of ander rijtuig met paarden of 

rnuilen bespannen 
Voor ieder paard of muilezel daarvoor gesptwnen 
Voor elke kar of rijtuig met 2 paarden of ezels .. 
Voor elko kar of rijtuig met 4 paarden of ezels... . .. 
Voor elk volgend paard of ezel voor een kar gespannen 
V ooe eenon man te paard ... . 
V oor elk los paard of ezel .. . 
Voor elk stuk hoornvee 
Veor elke 100 schapen of bokken 

£0 10 0 
0 5 0 
0 2 0 

0 1 0 
0 0 3 
0 0 9 
0 1 0 
0 0 3 
0 0 3 
0 0 1 
{) 0 3 
0 2 0 
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6.-Volksraadsbesluit, dd. 15 ]~ebruarij, 1865 :-" Tarief voor houders van 
ponten en schuiten op de Oranjerivier, volgens hetwelk zij yoor het overvoere.a 
van goederen en levende have kunnen rekenen :-

Voor een bokwagen geladen met een vracht, en bespunnen ... £ 15 0 
V oor een bokwagen niet geladen . . . . . . . . . 0 10 0 
Vooe een tent- of kortwagen, geladen met een vracht 0 15 0 
Voor con tent- of koetwagen, niet geladen 0 10 0 
Voor een paarde- of ezelwagen, beladen met eon vracht en bespannen... 0 15 0 
Voor een paarde- of ezelwagen niet geladen 0 10 0 
V oor een kar met 2 paarden of czels bespannen . . . 0 7 6 
Voor een lmr met 4 paarden of ezels bespannen . . . 0 10 0 
V oor een spider of ander ligt rijtuig met vier wielen, bespannon met 

paarden of ezels 0 10 0 
V oor een man te paard 0 2 0 
V om· een persoon te voet 0 1 0 
Vooe groot vee, a1s paarden, ezels, rundvee, enz., per stuk 0 0 6 
Voor schapen, bokken en ander klein vee, per 100 stuks 0 7 6 

7.-Vo1ksraadsbesluit, dd. 17 Fehruarij, 1865 :--·"De Raad bepaalt verder 
dat de eigonaren van ponten en schuiten a:=tn de Oranjerivier verpligt en gehoudon 
zullon zijn om passagiers, wagens, karren of andere rijtuigen, alsmede aile soor·ten 
van vee, dagelijks over te voeren, tusschen de uren van acht in den morgen 
en zes in den avond, indien daartoe verzocht, Zon- en Feestdagen uitgeslot.en; bij 
moochvillig verzuim of weigcring daarvan, zullen zij onderhevig zijn ·ann eene 
boete van £1 tot £20 sterling, naar den aard of het verzuim van de weigering." 

8.--Volksraadsbeslnit, dd. 26 Mei, 1869 :-"De Raad bepaalt dat personen 
die van Gotwernementswege in de districten waar geen I.JanddeoRtkJerken zijn, 
worden aangcsteld om te dagvartrden voor de aan het Gouvernement verschuldigde 
belastingen en andere gelden, geregtigd zul1en zijn om tegen de tegenpartij de 
zelfde kosten in rekening te brengen, als welke aan gc>admitteerde agenten worden 
toegestaan, bij het tarief vastgesteld in Ordonnantie No. 3, 1859." 

H.-Volksraadsbeslnit, dd. 27 Mei, 1870 :--·"De Haad besluit. dat op alle 
Jicentien bepaald sedert rle vaststeUing van Ordonnantie No.3, 1859, de bepabngen 
van Artikol 7 der gezegde Ordonnantie, van toepassing zullen zijn." 

10.--Volksraadsbesluit, del. 28 Mei, 1870 :-"De RU<<td besluit dat alle 
documenten welko aan zegelregt onderhevig zijn, door de vereischte zegels moeten 
worden belegd, en dat aile ambtenaren, notrn·issen, procureurs, agenten en 
anderen verpligt >'mllen zijn rloor het zegel of de zegels te schrijyen den aard 
en den datum der acto daarmede he1egd, alsmede den naam van minstens een der 
personen in de acte voorkomende, >mllende in geval zoodanige aanschrijving niet 
heeft p1aats gehad, hot zogel van nul en geene waarde zijn." 

11.-Volksraadsbesluit, dd. 25 :.Mei, 1871 :-"De Haad besluit de licentie 
voor sterke deanken bij de kleine maat te bepalen voor £40 voor dorpon, ·waar 
Landdrosten zijn; £25 waar geene Landdrosten zijn en £1.5 op plaatsen langs de 
wegen, minstens 3 nren van de dorpen gelegen." 

12.-Vo!ksr·aadsbesluit, dd. 19 Mei, 1871 :-"De Raad besluit aa,n ieder 
ponthouder het regt toe tc staan, om op een en dozelfdo plaats of drift, meer dan 
een pont of schuit to we1·ken, zonder da,t hij verpligt za,l zijn voor meer dan oen 
pont de bij de wet vereiswhte licentie te betaJen, mits dat hij de wettige eigenaar 
is Yt:tn zoodanige ponten of schuiten." 

13.-Volksraadsbesluit, dd. 26 Mei, 1871 :-"De Haad stclt vast, als tarief 
voor ponthouders, binnen den Staat, het vo1gende: 
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V oor een bokwagen geladen en bespannen 
Voot• een bokwagen n iet geladen ... 
V oor eon tent of kortwagen geladen 
V oor een tent of kortwagen uiet gel aden ... 
Voor een paarden of ezelwagen, gclad1m en bespannen 
Voor een panrden of ezelwagen, niet geladen 
Voor een kar met ~ paarden of ezels be:-;pannen .. . 
Voor een kar met 4 paarden of ezels bespannen .. . 
V oor een spider of ander licht rijtnig met vier wielen, besparinen 
V oor een man te paard 
V oor een man te voet 
V oor elk los paard of ezel of rundvee per stnk 
V oor schapen, bokken en ander klein vee, per 100 stuks ... 

321 

... £1 0 () 

0 10 0 
0 10 0 
0 7 6 
0 12 6 
0 7 6 
0 5 0 
0 7 6 
0 7 6 
0 1 6 
0 1 0 
0 0 6 
0 5 0 

14.-Volksrac'1dsbesluit, dd. 6 Junij, 1872 :-"De Raad beslnit dnt ponthon
ders op Caledonri vier en andere binnenlandsche ri vieren, eene jaarlijksche bolas
ting zullen betalen aan het Gouvernement van den Oranjevrijstaat van £25. 

"Dat ponthouders op Vaalrivier zullen betalen eene jaarlijksche belasting 
van £50 aan het Gon verne mont van den Oranjevrijstaat. -

" Dat alle ponthouder·s verd.er zullen onderworpen zijn aan de bepalingen van 
het tarief en de verpligtingen door den Raad reeds vastgesteld, ten opzigte van 
ponten en schuiten op Oranjerivier." 

L5.-Volksraadsbeslnit, dd. 5 .Tunij, 1873 :-"De Raad besluit, dat in bet 
vervolg van tijd op iedcre cheque een 7.egel van 6d., op ieder wissel onder £50, een 
zegel van 6d., op ieder wissel tm;schen £50 en £100, oen zegel van ld. en voor 
ieder £100 of gedeelte van £100 daarboven, een additionoel zegel van 6d. zal 
moeten worden geplaatst; ~mllende totdat het Gou vernement bijzondere zegels 
tot dat einde kan daarstellen, postzegels dnartoe moeten worden gebrnikt, en 
wordt hot Uitvoerend Gezag gemagtigd de vereischte zegels voor dit doel te 
bes tell en." 

16.-Volksraadsbes1uit, dd. 5 ;Junij, 1873 :-"De Raa,d besluit, dat in het 
vervolg geene gcmerale procuratie van eenige kracht zal zijn, of tot eenig doel
einden zal kunnen worden gebruikt, tenzij voorzicn van een zegel van 6:'l., en 
behoorlijk g8re_gisti"eerd te zijn ten kantore van den Registratenr nw Act<:n in 
den Oranjevrijstaat, zullende generalo volmagten, VOOt' datum van dit besluit 
verleend, na heclen niet kunnen worden gebruikt, tenzij gezegeld en geregistre2rd."' 

17.-Volksraadsbesluit, Jd. 6 .Tnnij, 1873 :-"De Raad beslnit dat waar 
verlangt wordt om een hotel, kant.ien, bilja.rt, als anderzins, op een en hetze1fde 
erf te ~houden, men vm·pligt zal zijn, om 'yoor elk der bedt·ijven te worden uitge
oefend, eene licentie uit te nemen zooals bij de wet is bepaald." 

18.-Volksraadsbesluit, dd. 30 l\tiei, 1874 :-" De Raad besluit dat geadinit
teerde apothekers in den Oranjevrijstaat eene licentie van £10 sterling per jaar 
zullen moeten be tal en." 

19.-Volksraadsbesluit., dd. 4 Junij, 1874 :--"De Itaad beslnit Ja.t in het 
departement der Hoogere Hoven het. bedl'ag van Bs. geheven zal wor·rten nls lege~ 
voor elk certificaat, en dat voor uitvaardiging van flagvaardingen waarin geen 
bedrag· genoemd wordt, geheven zal worden £1 lOs.; en hepaalt als t.arief voor de 
Secl'etarie van den V olksraad de volgende leges:-

Voor elk afschrift van 100 woorden of minder 
Voor elke volg-ende 100 woorden .. . 
Voor elk certificaat als afschrift .. . 
V oor elke referte naar afgedane memories, enz. 

w 
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20.-Volksr·aadsbesluit, dd. 5 Junij, 1874 :-" De Raad besluit dat over
treding van Raadsbesluit van 5 Junij, 1873: betrekkdijk zegelregten op \vissels 
en cheques, door bet Landdrosthof strafbaar zal zijn met eene boete van £1 tot 
£5, of bij niet-betaling, gevangenisstraf niet te bovengaa-nde acht dagen." 

21.-Volksraadsbcsluit, dd. 5 Junij, 1874 :-"De Raad in r.anmerking 
nemende dat de finantien des Lwds thans zeer bevt'edigend zijn, besluit bij deze 
de belasting op ponten op de Oranjerivier te vei'Inindcren tot op £25, en op ponten 
op Vaalri vier en Caledonri vier tot op £15, en dat aile schuiten op de OraHjevrij
staatscbe rivieren vri:i zullen zijn \·an belasting, met hcrroeping van alle vroegere 
bepalingen in strijd hiormede." 

22.-Volksraadsbcsluit, del. 14 Junij, 1875 :--'' Dat de eigenaren van schalen 
vermold in het rapport van don Landdrost van Rouxville, in het vervolg f'ene 
jaarlijksche be1asting van £5 aan 's lands kas zull~n moeten betalen, en dat bet 
Uitvoerend Gezag worde opgedragen, om te zorgen dat de oprichting dcr schalen 
alzoo gcschieden zal dat geen nadeel daardoor aan de ponthouders veroorzaakt 
wordt: en verder om een stuk gronds van 200 vocten in vierkant bij de nit
spanning te d.oen afb~Lkenen en aan de meestbiedende to doen verpachten voot· ecn 
tijdpel'k van 10 jaren." 

23.-Volksraadsbes1uit, dd. 14 J unij, 1875 :-"De Raad besluit dat in het 
Raadsbesluit van 14 Februnrij, 1R63, omtrent verantwoot'ding van zegels, gclezen 
zal worden in plaats van 'Gouvernements Secretaris,' de 'Thesaurier-Generaal, 
en dat de woorden ' aan den Registrateur van Acten ' WOt'den weggclaten, en 
bepaalt verder dat de Thcsauriel'-Generan.l ma,andelijksch aan den Auditcur
Generaal een veeslag zal iuzenden van alle door hem in de verloopene ma:md 
ontvangene en verzond.ene zegels, en van hot restant nog in zijn bezit." 

24.-Volksraadshesluit, dd. 14 Junij, 1875 :-"De Raad he.;:;luit dat in het 
vervolg cone licenijio vereischt zal zijn tot het invoeren of doorvoercn van ccnig 
soort van gman uit Basutoland in of door dezen Staat, op de volgende voor
waal'den :-

Voor elk bebden kortwagen of ander vaartuig 
V oor elk beladcn bokwa,gen 
Voor elkc lastdicr 
Voor elk mud op schuiteu of ponten ingevoerd 

£0 5 0 
0 10 0 
0 1 6 
0 0 6 

"De gemelde lic£>ntien zullen uitgenomen moeten worden bij den cersten 
Lauddrost, Vcldkornet, of Y rederegtet', waar de handelaar passePrt, en de Velcl
kornett.en en Vrederegters ~wllcn de licentien tegen kwitantie bij den Landdrost 
ontvangen. 

" Bij overtreding van deze bepalingen zullen overtreders onderhevig zijn aa.n 
eon boete van £:3, te worden ver"haald op hnnne goederen, zullende de aangevers 
gercgtigd zij n tot de helft der boete. 

" De Veldkornetten en Vrecleregters 1-nllcn 10 percent genicten van het 
bedrag aan ben betaald, en zullen maandolijks verantwoording daarvan doen bij 
den Landdrost van bun district. 

" De opht'engst van doze licPntien zal uitsluitend worden aangewend tot 
vcrsterkiug van het Fonds voor Onderwijs." 

25.-Volksraadsbesluit, dd. 23 Jnnij, 1875 :-"De Haad besluit dat licentien 
voor bandelsbezigheden over zekcr tijdpcrk door het Gouvemement verleer.t, 
bij het verkoopen van zood<mige handelsbezigheid door den verkooper op den 
kooper door endosscment kunnen worden overgomaakt, bij overmaking van de 
goederon." 

26.~Volksraadsbesluit, dd. 27 Mei, 1876 :-" Dat in Raadsbesluit van 14 
Junij, 1875, omtrent licenties op graan nit Basutoland, gelezen zal worden, 
' eenig soort van graan of meel.' " 
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27.-Volksraadsbesluit, dd. 31 :Mei, 1876 :-"De Raad besluit dat geen 
L.a~ddrostkl~r~ geeegtigd zal zijn om voor invordering van achtet·stallige Hecog
rube, comm1sswloon daarop te rekenen wegens collectie." 

28.-Volksra.adsbesluit, dd. 9 J unij, 1876 :---"De Haatl besluit dat rond
reizende handelaren onder hunne wagen licentien niet gereghgd zullen zijn om op 
eenig dorp langer te Yertoeven dan 48 uren, en na hnn vertrek niet wederom 
tot zuodanig dorp mogen terugkeeren voor verloop van 8 dagen." 

29.-Volksraadsbesluit, dd. 10 ~J unij, 1876 :-" De Haad bosluit clat in het 
vervolg eene liceutie tot eon bedrag van £50 per jaar geheven zal worden op 'de 
Executeur:skamer' en maatschappijen van dergelijken aard." 

ORDONNAN'l'IE No. 17, 1877. 

0l'donnantie over Ageriten en Procm·eurs. 

Nademaal het noodig geacht werd dat de verscbilleude Volksrmt(lshesluiten 
betrekking hebbende tot Agenten en Procureurs, vet·zarneld en gerangschikt. 
worden in een Wetsontwerp ; zoo zij hierbij vastgesteld en bepaald als 

~rd~~~antiea:.:C'~:~·i:s::.: 12 FelJ~/ ~rij, 1861 :-'(fe Haac~ is,;~ gevoelen 
dat volgens staande wetten, m het t · ·f, hepalende d\ toelatmg va~ agent.en,' 
ingeval zij z voor zi hzelven waarnem n, zij volkom1n tot kosten geregtigd. 
zijn." . . , 

2.-Volksraadsbesluit, dd. 3 Maart, 1868 :-"In aile civiele zaken welke 
tegeu het Gouvernement zullen gebragt worden, of waarin bet G-ouvernement als 
eiseher zal optreden, zal de Sta.atspre:-;ident eon procureur of agent naar goed
dunken aanstellon, die beloond zal worden overeenkomstig hct bestaancle tarief.', 

3.-Volksraadsbesluit, dd. ~ Maart., 1863 :-" N adere voorzieningen orntreni 
de werkzaarnheden 'Van clen Staatsp'1·ocurenr: 1. Dat buitcn en behalve de verplig
tingen van den Staatsprocureur, als bepaald bij Ordonnantie No. 4, 1856, hij 
verpligt zal zijn het Gouvernement met raad en advi<~s gratis bij te staan, indien 
daartoe door den Staatspresident gevraagd, of door eenig ander hoofdambtenaar." 

4.-Volksr·aaclsbesluit, dd. 14 J unij, 1873 :-"De Ra~.d besluit dat personE:m 
die wenschen toegelaten te worden als agenten, £9 znllen moeten deponeren, en 
ft.ls procureurs £12, tot dekk:ing der kosten van de Commissie tot nfnemC'n van 
hunne examens; en de Raad herroept bij deze Haadsbes]uit van 12 :B'ebruarij, en 
bepaalt dttt degenen rlie aanzoek doen voor examen als Lanclmetcrs in het vervolg 
£12 zullen moeten deponeren voor kosten van de examinatoren." 

5.--Volksraadsbesluit, cld. 14 J unij, 187:3 :-" De Raad besl uit dat in 
geva1len van klagt~ ~egen oenige ~gent of Procnreur reeds geadmitteor·d, de , 
toelao·c der Commtssw door het Gon vernement zal mneten worden betaald, 
word~nde de toelage voor elk lid der Commissie van Onderz;cwk bepaald tPgeu 
£1 per clag." 

6.--Volksra.adsbesluit, cld. lL.b Junij, 1878 :- 'De Raad besluit clat nienwnd 
als Procurenr bij onze Gel'eehtshovcn zal worden toege!aten die niet bekend j~ 
met de Hollands~~he taal on de locale wetten, en die tegelijk hier en in de aan
grenz;onde kolonien wil practiseren." · 

7.-Volksraadsbesluit, dd. 6 J unij, 1873 :--"De Haacl bcsluit clat person en 
a.an wien bijzondere of aJgemeenc lastgevingen zijn verleend geen regt zullen 
hebben daarvan ten eigene behoeve gehruik te maken, hetzij direct of indit·ect, 
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met uit:r.ondering van zoo1lanige bt'looning a1s daarin of volgens tarit:>f bedongen 
mngt zijn; en indien znlks mogt gescbieden, zullen al hetgeen zij daarorntrent 
verrigten van nul en geener waarde zijn." 

8.-VolkAraadsbesluit, dd. 23 .T unij, 187.1 :-"De Raad beAluit dat de toelage 
voor Heemraden en voor onofficieele leden van den Uitvoerenden Haad in het 
vervolg zal zijn £1 per dag." 

ORUONNANTIE No. 18, 1877. 
Ordonnantie over den Geldhandel. 

Nademan,l het noorlig geacht werd dat de verscbillende Volksraad:;~heslniten, 
betrekking hebbende tot den Ge1dhandel, verzameld en gerangschikt worden 
in een W etAontwerp; Zoo. zij hierbij bepaald en vastgesteld als Ordonnantie 
No. 18, 1877 :-

1.-Volksraadsbeslnit, dd. 4 Maart, 1861 :-" De Volksrand besluit dat de 
geldhandel van nu voortaan vrij zal zijn, en clat dns iecler het regt zal hebben voor 
zijn geld zoo veel percenten te bedingen als hij zal goedvinden." 

2.-V olksraadsbesluit, dd. 6 M::tart, 1865 :-" De V olksmad, overwegende 
dat de takken van uitlandsche ba,nkinrigtingen, welke zich in den Oranjevrijstaat 
gevestigd hebben, hier bestaan in strijd met de wet; 

" Dat er geene zekerheid is voor de banknoten welke zij nitgeven ; 

"Dat zij ten aanzien van onzen Stac'lt geene verantwoordelijkheid hoegenaamd 
hebben, en dat zij de grootste winsten, welke zij maken, buiten onze geenzen 
voeren; 

"En verder, overwogende, dat indien dergelijke bankinrigtingen, of takken 
daarvan hier niet verboden worden, het gebeele volk langzamerhand in hare 
magt zal komen en afhankelijk worden van vreemde kapitalisten; 

"Besluit, dat van a£ 1 Januarij, 1866, geene uitlandsche banken of takken 
daarvan, in dezen Staat zullen mogen bestaan, en van dien datum geene nieuwe 
bankbezighrden zullen mogen drijvcn, op eene boete van £100 sterling voor 
elke overtrading ; 

"Zullende echter de hier thans gevestigde takbanken, ook na 1 .Januarii 
1866, vrijheid hebben aile voor dien datum geslotene transacties tot e:ffenheid te 
brengen; 

"Dat van nu voortaan geene uitlandsche bank zich in dezen Staat zal mogen 
vestigen, dan na voora£ de toestemming van den Volksraad verkregen te hebben; 

"Dat deze not.en door de Regeering zullen worden aangewend, ter afbeta
ling van 's lands achterstallige schulden, en het overige dezer noten op renten 
tegen 6 percent jaarlijks, en vooruit butaalbaar zullen worden gegeven aan per
sonen, die dezelve onder eerste verband van vast eigendom voor dubbel het 
bedrag kunnen verzekeren ; 

"Dat voor het bedrag hetwelk door het Gouvernement wordt genomen, als 
waarborg worden gesteld al de Gouvernements gronclen in Witzieshoek en andere 
gronden, zoo als de Raad later zal bepalen ; 

"Dat het bedrag door het Gouvernement genomen jaarlijks zal worden 
vernietigd tot een gelijk bedrag als door het Gouvernement in rente zal worden 
ontvangen; 

" ZHEd. de Staatspresident wordt belast met de uitvoering van dit besluit en 
met de regeling van het uit te leenen bedrag, op die wijze, d~t ieder district een 
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evenredig aandeel in de beleening zaJ genieten, en de iubetaling zoodanig gescbie
den dat de vernietiging van tien duizend pond sterling zooals boven bepaald, uit 
die inbetaling kan gevonden worden; 

" Dit bcsluit zal in werking treden van en na de publica-tie van hetzelve; 

" Van aile vast Pigendom waarop men eene beleening wenscht te verkrijgen, 
moeten de eigensdomsbewijzen aan ZHEd. den Staatspresident worden inget.on
den, vergezeld van eone waltrdering door een of meer beeeJigde tax;:tteur.s naa.r 
genoegcn van ZHEd. den Staatspresident." 

3.-Volks1·aadsbesluit, dd. 10 Maart, 1865 :-"De Raad besluit dat ovor
eenkomstig het voorstel van de Directeuren der Bloemfont(•illschc Bank, ZHEd. 
de StaatspresidPnt, Gouvernementspapier z<tl doen vervaardigen tot een bedrag 
van £30,000 sterling in noten, niet te bovengaande £1 sterling elk; 

"Dat deze noten geteek:end r.ullen wordun door ZHEd. den Staatspresident 
eri den Thes:wrier-Generaal; 

" Dat dezo noten een ged wongen koers zullen hebben voor tien jaren, en van 
dan af jaarlijks voor een bedrag \'an £6,000 zal vernietigd wortlen; j 

" Dat deze noten als een vast depositum zullen gedeponeerd worden in de 
Bloemfontei!lsche Bank tegen 6 percent rente; 

"Da,t a1s wanrborg voor de betaling die1· noten de Gou \·ernements plaatsen 
en andere ntste eigendommen ~mllon verbonden zijn, en indien eenig cleel dmtr
van zal vcrkocht worden, de opbr-c'ngl"lt· daanan ...:al worden gedc'poneerd als hoven 
in de Bloemfonteinsche Bank, als eon vast depol-litum; 

"Dat ZHEd. de Staa,tspresidcnt aan de Dil'edeuren der BloemfolJteinsche 
Bank eene door ZITI~cl. geteekende lijst zal ter hand stellen, aauduidcnde de 
namen en de waarde der te verbinden cigendornrnen" 

4.-Volksraadsbesluit, del. 11 Junij, 1866 :-" De Volksrand besluit Z H]Jd. 
den Staatspresident te magtigen, om Go1.nernements papier te doen venanrcligen 
ten bc~dmge van een honderd dui...:end pond sterling, in 11oten niet te bo,·en
gaande twintig pond sterling iecler; 

" Dat deze noton geteekend zullen worden door ZHEd. don Staatspresident 
en den 'rhesaurier-Generaal; 

"Dat dor.e noten een gedwongen koers r.ul1en hebben van vijf jaren, wa~una 
der.clve jaarlijks tot een hed1·ag van tien duizend ponden znllen worden ver
nietigd." 

5.-Volksraadsbeslnit, dd. 4 J unij, 1870 :-" De Volksrrw.d besluit dat het 
H.aadsbesluit van 11 Jnnij. 1863, niet bedoelt to bepalen, dat bet Gouv<~rnernents 
papier, waarvan de uitgifte te1i bodrage van £10u,OOO, toen is vast.gesteld, na 
verloop 5 jaren geheel zal ophouden een g<'dwongenen km·r .. .; te hebben; maar 
aileen dat het voor 5 jaren in ornloop zal zijn, vo >r dat met de y~ernietiging van 
hetzel ve zal w01·den aangev~tngen ; en de H:tH.d vorkln.art; clat <1e gecl wongen .lwer·s 
van het 'Sezegde Gouvernementspapiee moet voortdnt·en, t·>t dat hetzt'he moet 
worden vcrnietigd, welke vernietiging de R:tad gd Lst stiptulijk te zullcn gescllie
den, op den in gezegd Raa.J.Hbe.sluit bepaaldcn tijd." 

6.-Volkseaadsbesluit, del. 12 Mei, 1875 :-"Do ·v·olksmnd de memories van 
de 'Cape of Good. Hope Bank' en van fle 'Oriental Bank Corpomtion' gcboord 
hebbende, en overwegende dat er niot la.nger gronrlen h. st.a~w om Bank-Inrig
tingen alltier tegen te gaan of te heletten, tenvijl de noten van verscheidene 
vreemde Hanken hiee ter lanrle vrijen omloop hobben, en duM de ingezetenen in 
betaling als anderzins worden aangenomen, bcsluit bij deze: 

"Het Raadsbesluit van 6 Mttart, 1865, voot· zoover dit betrekking heeft 
op de 'Cape of Good Hope Bank' en de 'Oriental Bank' te wijzigen als volgt, 
te weten: 
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" Dat beide de genoemden Bttnken zich hier kunnen vestigen onder de 
navolgende voorwaarden :-

(a). Dat de genoemde Bank en hunne hoofdkantoren te Bloemfontein zullen 
vestigen, mits zich ondenverpende ~u1n zoodanige wotten als alreeds 
bestai1n, ten aanzien van locale B~1nken; 

(b). Dat de in omloop zijnde noten van gemelde Banken bet.aalbaar zullen 
zijn bij vertooning aan het Hoofdkautoor, of eenig rrakkantoor 
binnen dozen Staat, zondee hefling van eenig percenten in mindering; 

(c). Dat de specie voorbanden nooit 1winder mag zijn dan een derde van het 
bedrag aan noten binnen dezen Staat in omloop gebragt; 

(d). D,tt maandelijks staten zullen worden gepnbliceerd in de Gouvernements 
Oourant en andet·e plaatselijke bhtden in dezen St.aat uitgegeven, van 
de in omloop zijnde noten, specie in handen, en algemeene bezigheid 
zoo als doze! \'C geschiedt in de Kolonie va.n de Kaap de Goede Hoop ; 

(e). Dat het GonvC'rtwment zieh het re.:\t Yoor·behoudt, om naar vereischten, 
door het Uitvoerend Gez:1g get·egelde i11spectie te voeren over den 
toestand van genocmde Bnnken, en rerdcr regnlatit~n van tijd tot tijd 
t.e vervanrdigen ten cinde de bezigheid door de Banken op oe1i geregeld 
en \'eiligen voet te stellen. 

" De Raad besluit verdet•: 

" Dat van af 1 Jmmarij, 1876, de tegenwoordige licentie voor Banken zal 
worden afgeschaft en in de pla.ats daarnw op alle not.en in den Vrijstaat uitge
gevcn door alle Ba,nken eene belasting gcheven zal worden van 1 i percent per 
annum, ten behqeve van het Gom'ernemeut, gegeond op de maandelijksche 
gemiddeldo circulatie.'' 

7.-Volksraadsbesluit, dd. 22 Mei, 1875 :-"De Volksraad met het oog op 
termon van R::t.adsbesluit,, del. 10 Maaet, 1865, verklaart dnt de gelwongen koet'8 
van hot daarbij uitgevaardi2·dc Gonvernements papier moet verstaan worden 
voort te dnren, tot dat hetzelve geheel zal zijn vernietigd, overeenkomstig het 
gernold besluit." 

OTtDONNAN'fiE No. 19, 1877. 
Ordomum·t.ie over Geneeskundigen. 

Na,demaal het noor1ig geacht werd dat de veeschillonde Volksraadshesluiten 
betrekking hebb8nde tot Gcnet>skundig·en, vt:rzameld en gerangschikt worden 
in een Wetsontwerp; Zoo zij hierbij vastgestdd en bepaald als Ordounautia 
No. 19, 1877 :-

1.-Volksl'aa<lsbesluit, del. 12 Februarij, 1~64 :-"De Raad besluit dat in het 
vervolg gee11 genecs- heel- of verloskundigen van Gouvernementswege zullen 
worden toegelatcn tenzij zij een diploma kmwen vertoonen dat zij ann eene 
Eul'opeesehe hoogoschool hun cxarnea als zoochtnig· hebbcn afgelegd of de bewijwn 
leve1·cn, dat zij in de Knlonie de Kaap de Goede Hoop dooe het Gouvernement. 
toegelaten zijn als zoodanig te practiseren.* 

2.--Volksraadsbesluit, dd. 24 Febmarij, 1866 :-"De Raad besluit dat er 
distriets cloctoren kunnon worden aangesteld door Z HEel. don Staatsprcsident, 
tegen een sahtris, niet te bovengaande £50 sterling per jaar." 

3.-Y olksrandsbesluit, dd. 7 J nnij, 1870 :-"De Raad besluit het Haads
besluit van 12 Febrnar-ij, 1864, uit te urei~h·n door achter de woorden 'in de 
Kolonie van de Kaap de Goede Hoop' te voegen 'of in de Kolonie van Natal.'" 

* Zie ook Arts. 3 en 4. 
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4.-Volksraa.dsbesluit., dd. 27 Mei, 1872 :-" Dat in Raadsbesluit van 12 
Februarij, 1864, het woo1·d 'Europeesche' worde vervallen verklaard." 

5.-VolksraadBbesluit, dd. 4 Junij, 1872':-" De Raad bes1uit dat personenf 
die niet geadmitteerd zijn als genee.sknndigen aileen kunnen chargeren voor · 
medicijuen, door hen geleverd ten dienste van het Gouvernement." 

ORDONNANTIE No. 20, 1877. 
Ordonnantie over V cldcornettcn en Vrederegters. 

Nademaal bet noodig geacht word dat de \erschil1ende Volksraadsbesluiten 
betrekking hebbende tot de Veldcornetten en Vrederegters verzameld en 
gerangschikt worden in cen W ctsontwerp; Zoo zij hierbij Yast.gesteld en 
bepaa.ld a.ls Ordonnantie No. 20, 1877 :-

1.-Volksraadsbesluit, dd. 8 Februai·ij, 1856 :--'' Dat het jaarlijksche salaris 
voor de Veldcornet.ten zijn zal van a£ primo Mei aanstaande £15, en voor assistent 
Veldkornetten £10 sterling." ' 

2.-Volksraadsbesluit, dd. 3 Maart, 18G4 :-"De Raad besluit dat in het 
vervolg de steden en dorpen in den Vrijstaat g~'ene Veldcornetten rneer zullen 
hebben, aangezien dezel ven niet vereisc ht worden." 

3.-Volksra.adsbesluit, dd. 7 J unij, 1870 :-" De Raad is vari oordeel dafi 
Veldcornetten tot Raadsleden kunnen gekozen worden zonder verpligt tc zijn voor 
hunnc betrekking als Veldcornet te b,:danken, aaugezien et· in de Con:stitutie 
geene bepaling voorknrnt, wa.arbij het lidm}tatschap van den Volksraad on ver
eenigba.:'lr wordt verk]aard met de betJ·ekl~ing van Veldcnrnet, met wijziging en 
hereoeping van vroegere besluiten, welke met deze in strijcl mogten r.ijn." 

4.-Volksraadsbesluit, del. 1 J unij, 1872 :-"De Raarl besluit dat het sa]aris 
van Veldcornetten in het vervolg per bmrt.aal zal moeten worden uitbetaald." 

5.-Volksraadsbes1nit, del. 8 Mei, 1878 :-" Dat de in wonf'rs van dorpen 
waar Landdrosten g-evestigd zijn, geen stemregt kunnen uitoe£enen bij de kier.ing 
van V eldcomettcn voor de wijken." 

6.-VolkHraadsbesluit, dd. 9 J unij, 1878 :-"De Raad besluit het salaris van 
den V eldcornet te brengen op £25 per jaar." 

7.-Volksraadsbesluit, dd. 10 Jnnij, 1873 :-" Dnt de bepalingen van Artikel 
25 van Ordonnantie No.3, 1859. betrekkelijk Veldcot'lletten, ook op Vredet·egtel'S 
zulle.n 'toepasselijk r.ijn, en clat Vrecleregters van Gouyernementswege ook met de 
noodige schrijfbehoeften zu1len \Yot·den voorzien." 

11'\S'rRUCTIE VOOR DE VI<JLDCORNET'l'EN VAN DEN ORANJEVRIJSTAAT.* 

1.-De Veldcornetten moeten ieclet· in zijne wijk worden beschouwd als 
ondergeschikte magistmatsper;:;onen, en behooren als zuodanig geeerbiedigd te 
wol'den. 

2.-Zij dienen niet uit bet oog te verliezen, dat r.ij als overbeidspersoon de 
achting en toegenegenheid hnnner burgers alleun kunnen verwerven door hen met 
bescheidenheid te behandelen, en cen voorbeeld te geven van die pligten, welke 
zij van anderen vorderen~ 

3.-Zij moeten trachtten alle gescbillen onder de bewoners hunner wijken, 
waaruit processsen of vijandschap kan ontstaan, te schikken o£ te bemiddelen ter 
vereeniging van part.ijen. 

'*' Zie Art. 20, OrJ. No. 1, 1866. 
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4.-De Veldcornetten moeten zich nimmer door gunst of afgunst, vriendschap 
of vijandschap, lief of leed, in hunrw ambtsvet-rigtingen lateii leiden, waardoor 
zij zich hunnen stand on wartrdig en zelfs misdadig rnaken, om als meineedigen 
gestraft te worden. 

5.-De Veldcornetten zijn gehoudcn te !etten op de rust en goede orde in 
hunne omtrek, en niet te gedoogen dat dezelve door iemand der bewoners, wie hij 
ook zij, worde gestoord. 

6.-Behalve de Algemeene Wetten, Proclamatien, Ordonnantien en andere 
Instruetien van Gonvernementswege, ontvangen zij alle orders door den Land
drost of den Staatspresident. 

7,-De Veldcornetten moeten alle gevangencn onder behoorlijke bewaring 
aan den naastvolgenden V eldcomet zen den, die gt.•houdon is dezel ven ovet• te 
nemen, en op dezelfde wijze verder te doen bezorgen, en zulks tot dat zij ter 
bestemder plaatse zullen zijn aaugekomen. 

8.-De Veldcornetten geven van aile buitengewone gebeurtenissen, wanrom
trent hierin niets is bl~paald, kennis aan den I.1anddrost, en daar aile voorvallen 
niet knnnen \vorden voorzien, blijft hc!t aan de voorzigtigheid van iederen V cld
cornet aanbevolen, om, wanneer de tijd, welke tet het doen van rapport en 
ontvangen van orders niet kan verloopen zonder wezcnlijk nadeel voor de bdangen 
des Lands, of eenige ingezet.ene, het kwaad da(lelijk te stuiten, en des noods met 
geweld tegen te gaan, om terstond daarvan rapport te rnaken aan zijnen Landdrost. 

9.-Ieder Veldcol'net zorgt, dat de pakketton of brie\·en, welke aan het 
Gouvemement geadresseerd of door het~.:elve verzonden worden en in zijne 
handen komen, met den meesten spoed worden voortgezonden. 

10.-lndien een Veldcornet zich huiten zijnen omtrek begeeft, zal hij de 
waarneming zijner function a:m een der bekwaamste bewoners zijner wijk moeten 
opdrageu. En indien die afwezigheid Ianger dan 14 dagen duurt, zal hij daat·van 
aan den Landdrost moetun kennis geven, en den pel'soon moetpn bekend stellen, 
die in zijne plaats zal ageeren. 

11.-Alle assistent Veldcornetten, aangesteld onr.er de voo1·zieningen van den 
Landdrost, worden geauthoriseerd en gerekwireerd alle zoodanige zaken en dingen 
te doen en t.e verrigten als tot de pligten vrtn hun ambt behooren, en zij zullen, 
zoo lang als zij in but.rekking blij\'ett, get·egtigd zijn tot alle zoodauige voorregten, 
welke door de V eldcometten genoten worden. 

12.-De Veldcornetten en assistent Velclcornetten zullen, zoo lang zij in 
zoodanig ambt blijven, bevrijd zijn van de jaarlijksche recognitie hunnQr woon
plaatsen. 

18.-ln alle gevallon van moord of misdaden, gepleegd door middel van 
geweld, zelfs in de gevallen waar deze misdadt·n bij waarschijnlijkheid bestaan, zal 
de Veldcornet of de assistent Veldcomet zich cl<ttldijk naar do plaats moeten 
begeven waar die misdaad gepleegd is, en na'tn wkenl'ig aile sporen van g0weld 
moeten onderzoeken, en trachten te ontdekken met welk werktnig de misdaad is 
gepleegd, en onderzoek doen naar alle om--tancligheden, en vernemen welke 
personen eenige getuigenis aangaancle de zaak kunne.a geven, en van dat alles 
rapport aan den Landdrost moeten doen. 

14.-Indien de gewonde of beleedigde persoon in leven is, wanneer de 
schouwing plaats heeft, zal de Veldcornet niet aileen onderzoek moeten doen naar 
den aar·d en de oorzaken der wonden en kwetsuren, maar mede moeten trachten 
van hen de bijzonderheden te vememen van de zaak, en doot· wien hij gewond of 
gekwetst is. 1£n in het geval het leven van zoodanig persoon ]n gevaar zal zijn, 
zal hij hem moeten waarschuwen, dat zulkH het geval is, en trachten van hem te 
vernemeu of hij bereid is voor den dood, eu of het verhual door hem gegeven, 
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is onder de vreeze des doods. En zoo mogelijk alle opgaven door zoodanig 
persoon gedaan, aangaande hijzonderheden zoo als bovenstftande, in geschrifte 
moeten opteekenen of doen opteekenen, en zoo mogelijk moeten doen ondert,eeke
nen door ten minste twee getuigen, die de opgave door zoodanig persoon hebben 
hooren doen. 

15.-Ieder VelUcornet wordt gelast om elk, die eenige ruisdaad of in breu k op 
de publieke rust in zijne tegenwoordigheid zal plegPn, te arresteren, alsmede een 
ieder dien hij op goede gronden zal vemweden te hebben gepleegd eenige moord
scbuldigen doodshtg, verkmchting, diefstal, of aanranding met voornemen eenige 
misdaad to plPgen, of waarin eene gevaarlij e -..vond is toegebragt, en.z. 

16.-Het staat iederen Veldcornet vrij, die hierbij geautoriseerd en gelast is 
eenig persoon te arresteren, die men woet of vet·moedt, dat eenige misd:md o£ 
overtreding heeft gepleegd; tot dat einde de deuren van ieder huis, waarin men 
weet of verondersteld, dat zoodanig pet·soon zich bevindt, open te breken en 
dezelve te door;r,oeken, mits zoodanig Veldcornet of pri vaat persoon geenen 
toegang zal hebben kunnen bekomen, na dezelve overluid te hebben gevraagcl, en 
kennis te hebben gegeven van het einde waarom hij in zoodanig huis vcrlangt te 
worden toegelaten. 

17.-Een iedcr mannelijk onderdaan tnsschen de 16 en 60 jaren oud, die 
daartoc geroepen wordt, •vordt hierdoor gerequireerd eenige spcciale :Magistraats
persoon, Veldcornet, Assistent Veldcornet of Constabel, te helpeu in bet ten 
uitvoer leggen hunner pligten. 

18.-Alle Veldcornetten zullen, wanneer zij tot dat einde worden opge
roepeu, alle hulp en bijstand moeten vet·leenen aan aile speciale :Ma,gistmats-per
sonen in bet bedwingen van alle oproer, openbare orde en rustverstoring; en aile 
oproermakers en rustverstoorders in eenige geyangenis, binnen hunne respectieve 
jurisdictie, in hechtenis te stellen, om volgens de wetten te worden behandeld . 

.19.-Ieder Veldcornet en assistent Veldcornet is geantorisecrd en wordt mits 
dezen gelast den wagen of de voertuigen van elken handelaar te do01·zoeken, welke 
zij ve1·clacht houden vuurvvapenen oE ammunitie te bevatten, niet vermeld in heio 
certificaat, dezdven in beshtg te nemen en aan den Lauddrost dadelijk kennis te 
geven en op te zenden. 

20.-Alle Veldcornetten o£ provisioneele Veldcornetten worden mits dezen 
gelast op licenties van de handel wagens, die hunne wijken p<tsseren, aan de keer
zijde hunnc namen te scbrijven. 

21.-Alle Veldcornetten zullen verphgt zijri de namen van alle dienstdoende 
burgers op te geven aan het kantoor van den Landclro::;t van hun district. 

J. P. HOF::B,MAN, Fnng. Staatspresidsnt. 
Bij order, J. G ROENENDAL, Staatssecretaris. 

Bloemfontein, 16 April, 1854. 

ORDONNAN'fiE No. 21, 1877. 
Ordonnantie over het V erove:r:d Grondgebied. 

Nademaal het noodig geacht werd dat de verschillende Volksraadsbesluiten 
betrekking hebbende op het Veroverd Grondgebied, verzameld en gerang
schikt worden in een W etsontwerp; Zoo zij hierbij vastgesteld en bepaald als 
Ordonnantie No. 21, 1877 :-

1.-Volksraadsbesluit, del. 7 Februarij, 1866 :-''De Volksraad bekrachtigt 
de aanhechting der yero\·erde Basnto gronden aan den Vrijstaat, bedoeld in de 
proclamatie van ZHEd. den Staatspresident, dd. 23 October, 1865, verschenen in 
de Gouvernernents Courant van den 25sten October, 1865. 
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2.-Volksraadsbesluit, del. 31 Mei, 1869 :-" Ten einde de behoorlijko uit
voering te verzekeren van bet bepaalde in het slot van Artikel39 van Ordonnantie 
No. 6, 1866, besluit de Volksraad :-

(a). Aile b1anke personen, die tusschen 8 Mei, 1865, en 3 April, 1866, op 
commando zijn geweest, en diensvolgens aanspraak hebben op een 
aandeel in de opbrengst vari plaat.sen in het Veroverde Grondgebied, 
zullen zich voor 1 Januarij, 1870, moet.en aanmelden bij den Veld
cornet, onder wien zij de commandodienst gedaan hobben, of indien 
doze door eenen anderen V eldcornet is vervangen, bij deszclfs opvol~ 
gee, die thans de betrPkking van V elclkornet bekleedt, behoudens het 
bepaalde in Artikel 2. 

(b). Aile blanke personen, die commancloclienst gedaan hebben onder eenen 
provisic-Veldeornet vnn een dorp, zullen zich moet.cn aanrnelden bij 
den Landdrost van het district waarin zoodanig dorp gelegen is. 

(c). Icder die zich zal aanmeldori bij eenen anderen ambtonn.ar dan den 
Veldcornet onder wiPn l1ij commandodienst gt'daan heeft, moet bij de 
~anmelding, een certificaat overleggen van zoodanigen Velclcornet, 
waarin deze onder zijuen vroegeren ambtseed verklaart, dut dQ 
cornmandodienst werkelijk door den houder van het certificaat is 
verrigt. 

(d). De Landdrosten en VPldcometten znllen behoorlijke lijsten maken van 
n.lle personen die zieh bij hen hebhen n.angcmeld, en de Veldcornetten 
zullen Uftn den voet derzel ve onder hunnen ambtseed verklaren, cln.t de 
op de lijsten voorkomc~nde personcn, die geene certificaten hcbben 
overgelegd, commandodienst hebben geclaan. 

(e). De Landdrosten en Veldcometten zullen bij do voormelde lijsten n.fzcm
derli.ike lijsten voegen. van personen, clio zich niet hebbeu aangemeld, 
maar van wie zij aan den voet dier lijsten op hunnen n.mbtseed ver
klaren, dat dezelve tusschen 8 :Mei, 1865 en 3 April, 1866, op 
commando zijn geweest. 

(f). De Landdrosi.rn en Veldcornctten zullen de door heri opgemaakte 
lijsten, met do daarbij bt>hoorende certific~tten zoo spoedig mogelijk 
aan den Gouvernemeuts· Becretaris inzenden. 

(g). Na ontv ngst. derzelve zal de Uitvoerende R~ad het getal vaststellen der 
personen, clio tot een an.ndeel in de opbrengst van plaatsen in het 
Ve1·overde Grondgebied geregtigd zijn, en het bedrag, clat ieder 
hunner toekomt nit zoodanig gedeelte van die opbrengst, ah; ter 
beschikking van het Gouvernement zal zijn. 

(h). Zoodrn. aan het bepaalde in hot vorigo artikel zal zijn voldaan, zullen de 
lij ,;ten a.an de Landdrosten der verschillende dist.ricten worden opge
zonden met do uoodige gelden tor uitcleelillg, en zal in de Gouverne
ments Coura11t worden bekenrl gemaakt, dn.t de uitbetaling derzeln~ 
doot· de Landdrosten zal geschieden. 

(1:). Elk jaar zal, mot betrekking tot de uitdeeling der geldon, welke het 
Gouvernernent. jaarli.iks te zijner beschikking znl krijgen, op dezelfde 
wijze gebf1ndeld worden als in het vorige artikel is bepaald, -tot het 
geheele bedrag, bedo<~ld in het slot van Artikel 39 van Ordonnantia 
No 6, 1866, zal zijn ingekomen en verdeeld. 

3.-Volkst'aadsbes!uit., del. 9 Mei, 1870:-" De Raad besluit dat: 1. In den regel 
zal voor de eigenaren van niet uitgegevone erven in dorpen in bet Veroverde 
Grondgebied, de persoon]jjko bewoning als verpligtend blijven; 2dens. Dat 
echter de Staatspresident, met advies en consent van den Uitvoerenden Raad, do 
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magt zal hebben, om in buitengewone geva1len, of om bijzondere redenen een 
eigenaar van een om niot uitgege\'en erf t.ijddijk of voortdurend toe te staan, 
hetzelve door cenen blanken plaatsvervanger te doen hewonen ; 3dens. Da,t op een 
dorp niet meer dan 100 erven om niet zullen uitgegeven worden, uitgezonderd 
wanneer er thans reeds meer dan 100 et·ven uitgegeven :r.ijn, of er thans aanvraag 
voor meer dan 100 erven geclaan is; 4c1ens. Dat aile erven hoven het getal bij het 
vorige artikel bedoeld, van tijd tot tijd zullen verkocht worden, wanneer znlks 
wenschelijk geacht wordt; 5dens. Dat op de te verkoopen erven de verpligting 
van occupatio niet zal rusten." 

4.-Vo1ksraadsbeslnit, dd. 11 Mei, 1871. :-"De Ra.ad besluit, dat de eigena
ren van erveu op de dorpen i11 bet Veroverd Grondgebied, voortaan bet regt zulle:u 
hebben zoodanige erven, of in persoon of door eeuen blanken plnatsvervanger te 
occupc~ren, en herroept mits cleze zoodanig gedeelte van Or·donnantie No. 2, 1866, 
en ook het besluit van 9 Mei, 1870, clat in st.rijd is met dit besluit." 

5.-Volksraadshesluit, dcl. 9 Junij, ld73 :-"De Raad besluit dat Heeren
ref!'ten en Recognitiepenningen voor het Veroverd Grondgebied te R:mxville en 
Ladybrand znllen kunneu worden betaa,ld op plaatsen in die districten respec
tievelijlc gelegen." 

6.-Volksraadsbesluit, del. 18 :Mei, 1875 :-"De Raad, met het oog op den 
la11gen tijd gegeven tot aanmclding van regten op Buitgelden, besluit d<tt geene 
uitbeta1ing van Bnitgelden zal pla.at~ hebben aan persor:.en, die zich voor het eerst 
hebben aangemeld, als aanspraa,k hebbende op dat fonds sedert 1 Mei, 1874." 

7.-Volksrandsbesluit, dd. 18 Mei, 1875 :-" De Rand be8luit dat de aan
deelen der personen wier namen op de lijsten van geregtigde burgers voorkomen 
die echter nog nooit zich tot bet~ding aangemeld bebbcn, en die in gebreke 
geblevcn zijn om te voldoen a.an de bepali11gen van Raadsbesluit van 10 Mei, 
1873, bij deze verbeurd verklaard worden." 

ORDONNAN'riE No. 22, 1877. 

Ordonnantie over Schutmeesters. 

Nadcmaal het noodig geacht werd da,t de verscbillende Volksraadsbesluiten 
betrekking hebbende tot Sch utmeestel's, verzameld en gerangschikt wo1·den 
in een vVetsontwerp ; Zoo zij hierbij va,stgesteld en bepaald als Ordonnantie 
No. 22, 1877 :-

] .-Volksraadsbe8luit, del. 21 Juuij, 18o7 :-"De Raad draagt aan ZHEd. 
den Staatspresident op de noodige voorzieningen te maken dat de Schutmeesters, 
welkc, nadat dit besluit kracht van wet zal hebben gekregen, zullen aangesteld 
worden, eon borgtogt moeten stollen van £150." 

2.-Volksraadsbesluit, del. 6 J unij, 1874 :-.. De ltaad besluit dat Schutmees
ters in het vervolg geregtigd zullen zijn tot 25 percent van de totale opbrengst der 
verkoopingen van vee na aftrek van alle kosten." 

3.-Volksraadsbesluit, dd. 27 Mei, 1876 :-" De Schutmeesters, zoowel die 
van Municipale als Gouvernements Schuthokken, zullen verpligt zijn in ontvang 
en in be\ovar·ing te nemen, eenig gl'oot of klein vee, paarden, ezels of rnnilen, 
welke door den Landdrost van hd district of Veldcornet of V rederegter, rmmens 
en ten behoeve van het Gouvememeut, aan hen tot dat einde worden gezondl;}n, 
en zij zu1len daarroor dezelfde zorg, verantwool'delijkheid en verpligtingen 
hebben, als bij Ordonnantie No. 5, 1874, voorgeschreven, zonder daarvoor eenige 
kosten van welken nard ook te kunnen vragen." 
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ORDONNANTIE No. 23, 1877. 
Ordonnantie over Vendu Licentien. 

N ademaal het noodig geacht werd dat de verschillende Volksraadsbesluiten 
hetrekking hebhende tot V(•ndu Licentien, verzameld en gerangschikt 
worden in een Wetsont.werp; Zoo zij hierbij vastgrsteld en bepaald als 
Ordonnantie No. 23, 1877 ;-

1.-Volksraadshesluit, dd. 6 Junij, 1873 :-"De Raad besluit dat voortaan 
aile bona fide Bazaarverkoopingen ten voordeelc van Kerk, School en Zending 
gehoude1J mogen worden door de voorstanders der beoogde zaak zelven zonder de 
gewone Vendu Licentie en vrij van de verpligting om Vendu procenten op te 
brengen aan het Gouvornement." 

2.-Volksraadsbesluit, dd. 22 J·unij, 1875 :-"De Raad besluit dat voorta::tn aile 
bona fide Bazaarverkoopingen, ten voordeele van algemeene publieke doelein<len, 
gehouden mogen worden door de voorstanders der beoogde zaak zel ve zonder de 
gewone Vendu liicentie, en vrij van de heffing van Vendu procenten door het 
Gou vernement." 

ORDONNANTIE No. 24, 1877. 
Orclonnantie over Telegraafiijnen. 

Nademaal het noodig geacht werd drtt de verschillende Volksraadsbeslniten 
bett·ekking hebbende tot Telegraafiijnen, verzamelcl en gerangschikt worden 
in een W etsont\verp ; Zoo zij hierbij vastgestdd en bepaald als Ordonuautie 
No. 24, 1877 :-

1.-Volksraadsbesluit, dd. 23 October, 1873 :-"De Volksraad gezien heb
bende de correspondentie en in o\·ervveging genomen hebhende het nanbod van de 
Regeering der Kaapkolonie tot het oprigten eener Telegraafiijn on claartoe 
behooi·ende gebouwen op hare kosten van Oolesherg naar Klipdrift door cen deel 
van de:>;en Staat., magtigt hot Uitvoprend Go?:ag dat aanhod aan te nemen, eene 
overeenkomst daaromtrent to slniteu, echter onder voorbehoud :--

1. Dat de beambten zullen zijn onder de Oiviele en Orimineele Jurisd:ictie van 
dozen Staat en zullen genieten de beseherming der wetten van dozen 
Staat. 

2. Dat aileen op de dm·pon Phili ppolis en J1'auresrnith en, des vereischt. 
Jacobsdal, stations zullen wurden opgerigt en ten allen tijde aan, 
sluiting van andere TelegraaHijnen moeten veroorloofd worden. 

3.-Dat die ovet·cenkomst niet zal beschouwd worden inbreuk te maken op 
de regten van dc·zen Staat. op zeker deel van bet als Griqualand West 
geproclame;;rde gebicd, thans in dispuut tnsschen de Britsche Re
gec-ring en dczeu Sta,at, en dat als, na gehoudene arbitrage, dat deel 
gcondgebied nu :iu dispuut terng valt aan duzen Staat, de bepalingen 
deze ovPreenkomst ook zullen betrekking hebben op dat deel der lijn 
loopende over dat betwiste grondgebied. 

4. Dat de Regeering der Kaa,pkolonie moge bepalen het tarief voor betaling 
der depecheu overgeseind met gemdd r.relegraaf. 

5. Dat deze Regeering het regt zal hebben de gemelde Telegraafiijn en 
gebouwen tegen contante betaling voor koopprijs met 5 percent 
interest per jaac aan te koopen van de Regeering der Kaapkolonie, 
mits gevende drie maanden vooraf konnis van dat voornemen aan 
die Regeering. 
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6. Dat nan het Vrijstaatsche Gouvernement en de Vrijstaatsche bevolking 
ten opzigte der liin dezelfde voorregten zullen verleend worden als aan 
het Ka.apsch Koloniaal Gom'ernemcnt en Kaapsch Koloniale onder
danen.'' 

2.-Volksraadsbesluit, dd. 7 Mei, 1874 :-"De Raad magtigt ZHEd. den 
Staatspresident om toe te stemmen in de verlenging van tijd, voor kennisgeving 
van aankoop van de Telegraaflij n door den 0l'anjevrijstaa.t, zooals door ZExc. 
voorgesteld, namelijk tot twaalf maanden. 

3.-" Dat bet Uit.voerend Gezag worde gemagtigd om toe te stemmen dat bij 
eventueele lwop van de telegraafli,in, dit Gouvernement die neme van Colesberg 
na.:'1r Klipdrift, zooa1s door de11 Gouverneur voorgesteld, en onder zoodanige 
voorwaanlen als door ons Gouvernement mogt noodig bevonden worden. 

4.-" Dat "!:let Uitvoerend Gezag worde gemagtigt om toe te stemmen in de 
voorwaarden door ZExc. voorgPsteld, betrekkelijk de preferentie te worden 
gegeven aan de boodschappen die per Telegraaflijn zullen worden gezonden." 

5.-VolksraadsbPsluit, dd. 14 Mei, 1875 :-"De Raad besluit zoodm een 
of ander ligchaam of genootschap van voornemens zal zijn om een Telegraaflijn 
tusschen Fauresmitb en Bloemfontein daar te stellen, en bij den V olksraad 
aanzoelcdoet om guarantee, deze zaak verder in overweging te nemen." 

ORDONNA.NTIE No. 25, 1877. 
Ordonna ,ie over Periodieke Hoven. 

Nademaa] bet noodig geac t werd dat de verschillende Volksraadsbesluiten 
betr·ekking bebbende t Periodieke Hoven, verzameld en gerangscbikt 
worden in een Wetsont rp; Zoo zij bierbij vastgesteld en bepaald als 
Ordonnantie No. 25. 1877 : 

1.-Volksrnadsbes1uit, dd. 31 Mei, 1876 :-" De Raad besluit dat de Land
drost \Tan Rouxville alle twee aanden een Gerechtshof te W epener zal houden." 

2.-Volksraadsbes1uit, dd !=I Junij, 1873 :-" Dat het aan bet Uitvoerend 
Gezag worde opgedragen om, · dien noodig; te Reddersburg Perioclieke Hoven 
van den La.nddrost van Bloemfon ein te bepalen." 

3.-Y olksraadsbusluit, cld. 8 J unij, 1874 :--" De Raa.d bepaalt dat er alle 
drie maanden Perioclieke Hofzi tingen zullen plaats hebben te Picksburg, en 
draagt den Landdrost van Ladyb ·and op om hieran,n gevolg te geven." 

4.-Volksraadsbesluit, 8 JuniJ, 1875 :-"De Rand bepaalt dat de La.nddrost 
van Harrismith alle vier maanden 1 fzittingen te Frankfort za.l moeten bouden." 

5.-Volksraadshesluit, cld. 8 J nij, 1875 :-"De Raad beveelt den Landdrost 
van Kt·oonstad om alle vier maand n Hofzittingen t-e Heilbron te houclen." 

6.-Volksraadsbesluit, dd. 19 J unij, 1876 :-·'De Raad bepaalt dat de 
La.nddrost van Fauresmitb gelast w rde om alle drie maanden een Periodiek Ho£ 
te houden te Edenburg." { ___ _ 

, 
ORDONNANTIE No. 26, 1877. 

Ordonnantie over Dobbelarij. 

Nademaal het noodig geacht werd da.t de verschillende V olksraadsbesluiten betrek
kina- bebbende tot Dobbelarij, verzameld en gerangschikt worden in een 
W etsontwerp; Zoo zij hierbij vastgesteld en bepaald als Ordonnantie No. 
26, 1877:-
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1.-Volksraadshesluit, dd. 10 Junij, 1876 :-"De Raa,d b0sluit dat geene 
dobbelarij of hazardspelen in c1 u Oranjevrijstaat r.nllen worden toegelaten onder 
verbeurte van eene boete van £20 sterling voor elke overt.reding." 

ORDONNANTIE No. 27, 1877. 
Ordonnantie over Krankzirmigen. 

Nademanl 't noodig gcacht werd dat de VolksrarHlsbesluiten betrekking hobbende 
tot Krankzinnigen, vcrzameld en gera,ngschikt worden in een Wetsontwerp; 
Zoo zij hierbij \'astgesteld en bepaalt als Ord.onnantie No. 271 1877 :-

1.-Volksraadsbesluit, del. 21 Junij, 1873 :-"De Raad draagt ZHEd. den 
Stnatspresident op de thnns in den Staat V<>rpleegd wordende Krankzinnigen te 
doen vervoel'en naar Bloemfontein, en daar te doen vcrplegen, tot welk cloel 
ZHEd. gemagtigd wnl'dt, voorloopig een hnis to Bloemfontein tc huren, of een 
der Gou vcrnementsgebou wen aldaai.', daartoe te bezigen." 

OI~DONNANTIE No. 28, 1877. 

Ordonnantie over Consuls. 

Nademnal het noodig geacht word dat de verschil1ende Volksraadsbes1niten 
betrekking hebhende tot Consuls, vcrzameld en gerangschikt WOI'!h~n in een 
W etsontwerp; Zoo zij hietbij vastgesteld en bepaald als Ordonnn,ntie No. 
28, 1877:-

1.-Volksrnadshesluit, dd. 16 Mei, 187:3 :-''De R~ad besluit aan de Cbnsuls 
van den Oranjevrijstaat, geplaat.'3t bij de verschi!lende R2geeringen van andere 
Natie~, het eerc-burgerschap van dezen Staat op te dra.gen en hen als zoot.bnig 
gelijk te stdlen met onzc burgees met bctrekking tot de br:taling va.n extra, recog
nitie op plaa,tsen door hen per.,;oonlijk in eigendom in dewn Stn,at bczeten." 

~.-Volkst·an.dshcslnit, d.d. 9 J unii, 1875 :-" Dat in do t.oekornst Consuls van 
vreemde Mogendheden in den Ol·anjevJ'ijstaat door de Regeering erkend, van 
commandodienst bevrijd zullen ~ijn, en dat er geene clil'ectc belastingen bestaan, 
maar dn;~ zij niet van liccntics tot uitoefeuing van bepaalde beroepen b_e\'l'ijd zullen 
worden. 

ORJ)ONNAN'riE No. 29, 1877. 

Ordonnantie ter wijziging van Artikel16 yan Ordonnantic No. 4, 1876, genaamd 
'' Ordonnantie voor de Weeskamer." 

Aa,ngezien het wenschelijk is A1tikel 16 van Ordounantie No.4, 1876, aldus te 
veranderen, dat bet jaarlijksch rapport nm den W eesheer in do ma::tnd 
April zal V17orden ingeleverd en tot hot einde van het finantieele ja,ar, ei·,;di
gende met den 31sten Manrt zal loopen ; Zoo lweft de V olksrancl besloten,. 
gelijk hij doet bij deze, Artikel 16 van Ordonnantie No. 4, 1876, to her
roepen, en in plaats daarvan bet volgende va:;t te stellen als Artikel 16 van 
gezegde Ordonnantic :-

" 16.-De Wcesheer zal jaarlijks in de maand April, een schriftelijk rapport 
van zijne verrichtingen tot den 31sten van Maart van het vorige jaar, aan ZHEd. 
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den Staatspresident inzenrlen, welke op den eersten dag van de Mei zitting, door 
hem aan den Volksraad znl worden ingeleverd." 

Doze 0L'donnantie zal kracbt van wet hebb~n dadelijk na publicatie. 

Aldus vastgesteld op heclen den 17den dag van Mei, 1877. 

Bl<?emfontein, 17 Mei, 1877. 

G. P. VISSER, V oorzitter. 

P. l!,. RIJK DE VILLIERS, 

Secretaris V olksraad. 

ORDONNANTIE No. 30, 1877. 
Ordonnantie over Generale Opmeting . 

.N'ademaal hij beslnit, dd. 17 Mei, 1876, de Volksraad hesloten heeft eene generale 
opmoting van alle ongernetono plaatsen in den Staat te doen plaats hebben, 
on het. noodzakelijk is de uitvoering van zoodanige opmeting te regelen; Zoo 
besluit de Volksraad, gelijk hij doet bij doze:-

1 -De Staatspresident zal bij proclamatie, r.es maanden vooraf, den dag en 
datum van den aanva,ng van de generale opmeting bepalen, zoodl'a deze Ordon
nantie door den V olksraad zal zijn goedgekeurd, en kracht van wet zal hebben. 

2.-Alle eigonaren van ongemetene, zoowel als van gemetene plaatsen, zullen 
verpligt zijn de bakens hunner plaatsen op te rigten of te doeu oprigten v66r den 
dag en dn.tum bepa~tld bij de proclamatie in At'tikel1 vermeld, onder verbeurte bij 
nalatigheid van eene boete niet te bo\·engaande £5 voor elk baken. 

3.-Eigenaren van ongemetene plaatsen, waarvan de bakcns hun geheel en 
a.l onbekend zijn, zullen niet onderhevig zijn aan de hoete in Artikel 2 vermeld. 

4.-IngeYal er ge.;chil zal bestaan tusschen de eigenaren van aan e1kander 
grenzend.c plaat.sen over eenig baken of bakens, zal elke eigenaar zijne bakens 
oprigten op zoodanige plekken als hij vermeent dat zij behooren te staan, docb 
welke b 1 kens slechts voorloopig zullen ziju en niet als bewijs voor de juistheid 
daarvau r.ullen kunnen dienen. 

5.-J~enig pcPsoon zich schuldig makende aan bet vernielen, afbreken of 
vervoet·en van eonig bakcn, opgerigt volgens Artikels 2 en 4, zal verbeuren oene 
boete van £10. 

6.-De htnddPost van ieder distriCt zal hij kennisgeving in de Gouvernements 
Oourant, zcs weken vooraf, in elke wijk eene bijeenkomst van grondbezitters van 
die "'ijk bepalcn, welke bijeenkornst zal moeten plaats hcbben minstens eene 
maand voor den aanvang dor goneralo opmeting. 

7.-0pt' ke vergadering b2legd volgens bet voorgaand artikel,. worden. over
oenkomstig rdonnautie, ~o. 1., 1856. zev(}n mapnen g~ekozen die als leclen van 
eene Commi.' ·ie ':~~ Op·de~zoek t~n gesbhillen in landzaken voor die wijk voor den 
lJ&nddl'ost zulWfi m~.weren: 

Alleen.grondbezitters. .van di~ wijk zullen het J'egt van stemmon h()bb.on. 

8.-ZHEd. de Staatspresident zal de verschillende Gouvernements Land
motel's, die aan do o·enemlo opmeting zullen werkr.aam zijn, in gescbrift daartoe 
aanstcllen, en de L~ndmeter-Genora!1l zal bun zoodanige instructien geven, die 
hij tot bcvo:·dering van bet werk mogt noodig oordeelen. 

9.-De gonem,le opmeting zal eon aanv~ng nomen in twee of meer aan elkan
der gelegen veldkornetschappen, zullende elk veldkornetschap door eon en 
dozelfde Landmeter worden opgemeton. 
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10.-De Landmeter-Generaal heeft het oppertoezigt over de opmeting, zal 
het werk controlee1·en, en de verschillende Gouvernements Landmeters zijn 
gehonden zijue be\·elen daaromtrent na te komen. 

11.-De Landmeter-Generaal :r.al toezien dat in den regel, twee aan elkander 
geleg·en wijken niet door een en duzelfde Landmeter zullen worden opgemeten, 
tenzij de omstandigheden hem noodzaken daarvaii af te wijken. 

12.-De Lrmdmeter-Generaal znJ, zes weken voor dat eene wijk wordt opge
meten, in de Gouvernemerds Oo,urant doen pnbliceeren den naam dPr wijk waar 
zoodanige opmeting- zal beginnen, benevens rten naam van den IJandmeter met het 
werk belast. In het geval dat eigena.-'lrs van bewoonde of onbewoonde plaatsen 
niet tegenwoordig zijn, zal de Landmeter het regt. hehben met het werk door te 
gaan, volgens a'trJ\vijzing van burt>n en andere personen met de bakens bekencl, in 
overeenstemming met de ornschrijving en kaarten van de aangrenzende gronden. 

13.-Ingeval van geschillen over bakens en lijnen tusschen eigenaren van aan 
elkander gelegene plaatsen, die men niet heeft kunnen slagen door schikking 
vereffend te krijgen, kunnen de hetrokkene partijen een arbiter· aan elke zijde 
benoemen, ten einrie zoo1lanig geschil te doen beslechten, nadat eene behoorlijke 
Acte van Submi,.;sie in tegcnwoordig-heid van twee getuigen is onderteekend, 
zullenrle de vorm dier acte van submissie, door den Sta.atsprocueeur opgl'Steld, 
door h9t Gouvernement gedrukt aan de verschillende Landmeters worden 
verschaft. 

14.-Indien de arbiters volgens Artikel 13 benoemd, in hunne uitspraak 
omtrent het geschil hun in de Acte van Submissie opgedragen overeenkomen, zal 
zooclanige uitspraa,k bindend en finanJ zijn voor de betrokkene partijen zonder in 
hooger beroep te kunnen komen. 

15.-Ingevn,l de arbiters dooe partijen benoemd niet in hunne uitspraak 
mog:m overeen komen, za,l de peesoon, benoemd in de Acto van Submissie als 
eindbeslisser, finale uitspraak geven, waarmn goen appel zal zijn. 

16.-In geva partijon in geschil over bq,kens en lijnen niet ovoreen kunnen 
komen om de best ando geschillen door a,rbitrage te doen beslechten, zullen zij 
verpli,~t zijn den ndmeter da.at·van onverwijld kennis te geven, waal'op de 
T.Jandmeter in ovcrle,.., .met de betrokkene partijen eenen dag zal bepalen, op welke 
de Commissie van 0\derzoek vnlgens At·t.ikel 7 gekozen, en de pat·tijen met 
h.nnne getnigen, d.ocut,enten en bewijs.;tukken zulle.n moeton bijeenkomen, ten 
emde de zaak aldaar te ~nderzoeken en daaromtrent mtspraak te geven. 

17.-Bij ontvangst \ler ken11isgeving bedoeld in Artikel 16, zal de Laml
rneter an.n de par·tijen in '~'spuut de na,num der zeven Commissie leden voor de 
w. ijk. gekozen mededeelon. Ieder der p:utijen in dispuut za.l het regt hebben 
cl!t~trop dadeFjk bij den La meter te objectoeren tegen twoe der zevon Commis
sieleden, welke objection zon ,r redenen op te geven gedaan, door den Landmeter 
moeten worden aangenomen. ndion te~en minder dan vier leden der Commissie 
geobjecteerd worclt,· geschieclt e keuze der <hie over te hlijven Commissieleden, 
bij loting door den Landmeter i tegenwoordighoid der partijon. · 

18.-Elk der partijen in di. punt za.l bij de kennisgeving becloeld in Artikel 
16, tevens aan den Landmoter op even de namen en woonplaatsen der getuigen, 
die hij van zijne zijde wenscht ged vaard te hebben. 

19.-De lmndmeter zal >an de'l ag tot onderzoek bepaald en >an de vereischt 
wordende getnigen, zonder verzuim kennis ge\'en aan den Landdrost van bet 
district, alsmede van de namen der rio personen die de Commissie zullen uit
maken. 

\ 
\ 

\ 
\ 
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20.-De Landdrost zal alsdan d e drie personen, op de wijze zooals vool:" 
Jurymannen bepaald, doen kennisgev n op den bepaalden dag en plaats tegen
woordig te zijn, welke personen, tenzi door wettigeredenen verhinderd, op den 
dag en de plaats hun opgegeven zullen oeten tegenwoordig zijn. 

21.-Zoodra de Commissie van dri leden in elk geval, aldus zal zijn gecon
stitueerd, zal zij nit baar midden eenen V oorzitt.er benoemen, welke V oorzitter 
even als een V rederegter de magt zal b ibben om getuigen op de zaak in gescbil 
betrekking hebbende onder eede te exam 1eeren, en zal verder handelen overeen
komstig de bestaande instruction voor La dcommissies. 

22.-De Commissie van dl'ie leden dus vergaderd, ondersteund door den 
Landmeter vermeld, zal, in tegenwoordig eid der belanghebbende partijen in 
geschil, onderzoeken aile bewijsstukken, a ten en documenten door gemelde par
tijen ingeleverd, alsmede getuigen daaro trent onder eede hoore11, partijen 
gelegenheid geven, hetzij in persoon of d r middel van eenen Procureur of 
Agent, om hunne belangen voor te brengen e te bewij7.en, en de bakens in geschil 
in persoon bezichtigen en inspecteeren, ten nde eene gegronde en rechtvaardige 
uitspraak te kunnen geven. 

23.-Na gedaan onderzoek zal de Commi sie uitspraak geven, en betrokkene 
partijen zu11en het recht hebben daartegen vo1 . ns ,dEfl gewonen loop des rechts in 
hooger beroep te komen. ' l • ''-'. Q .. -~- ,:,u· t .... 

'Jew~ \.w.~·:\ T ' 
24.-Na de uitspraak der Conimi~ie zal, indien er geen appel is aangetee-

kend, de Landmeter de plaats dienovereenkomstig opmeten, en zal minstens aile 
drie maanden de kaarten der plaatsen door hem opgemeten met het generale plan 
daarvan naa1· den Landmeter-Generaal ter publicatie inzenden. 

2.5.-Persone appelleerende tegen de · praak der Commissie vanQnder
zoek, znllen vcrp gt z" zoo_ d~~appel/"ter eslis_~in~voor)f~erstvo'J,genff"-
Rondgaand Gereg t~; brengen, 'ts:.,de zittin ··n zoolia.nig Geregtsbof niet 
plaats heeft binnen drie ma's.Rden na zoo anig appel. 

26.-Britsche landcertificaat- en andere plaatsen die nog ongeinspecteord zijn, 
zullen niet grooter mogen gemeten worden dan ten hoogsten 6,000 morgen. 

27.-Zoodanige plaatsen waarvan slechts eenige bakens n:iet opgemaakt 
zulhm ziju tijdem; de generale opmeting-, wegens de redenen vermeld in Art,ikel :3, 
zullen door den Landmeter gemeten worden, nadat hij de ontbrekende bakens za] 
hebben opgezocht en aangewezen volgens de omscbrijving, schets of LandmeterR
kaart, welke bakens dan door de eigenareu moeten worden opgemaakt volgeni'l wet. 

28.-In gevallen waar verscbeidene plaatsen aan elkander gelegen zijnde, 
waarvan a1lo of meest aile bakens onopgemaakt en onbekend zijn, of waarvan zoo 
weinige b:>,kens bekend ~r.ijn dat het onmogelijk wordt om de ontbrekende behoor
lijk te ku•men vinden, zal de Landmeter zoodanig b1ok plaa.tscn in zijn geheel 
opmeten, tot aan de omliggende p1aatsen waarvan de bakens bekend zi.in, en hot 
getal morgen van het geheele blok berekend hebbende, zal hij het verschil tnsschen 
dat gdal gemeteue morgen en het getal morgen dat verkregen wordt door (le som 
van de verschillende inhouden der inspectie rapporten of schetsen, ge1ijkelijk 
verdeelen onder de plaatsen die in zood<1llig blok gelegen zijn. 

29.-Na de berekening in Artikel 28 bewerkste11igd te hebben, zal de Land
meter de plaatsen in dat blok gelegen behoorlijk uitzetten, overQen komstig de 
volgens datzelfde Artikel gevondene grootte, en de bakens oprigte·1 of doen 
oprigten op gezamentlijke kosten van de eigenaren, indien die niet tc-.•genwoordig 
zijn. 

30.-Ingeval de eigenaar van eene vroeger gemetene plaats beYindt dat zijnc 
plttats foutief is gemeten, kan hij dezelve door den I.~andmeter, in zijne wijk 

X 
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werkzaam zijnde, laten hermeten, en de kaart ten LandmeteJt-~eneraal's kantoor 
inzenden, v.raarop de--St!l:atspresident-'Zonder·uitspraak~va~\~eregtshof den 
ouden grondbrief en kaart kan vernietigen en eenen nieuwen grondbrief overeen
komstig de verbeterde opmeting uitreiken, mits zoodanige kaart op nieuw zal zijn 
gepubliceerd en daartegen niet is geprotesteerd, en mits de Landmeter-Generaal 
bevindt dat de oudere opmeting werkelijk verkeerd is. 

3T~-Getuigen do01: ·'d.;"'""tspmmissie van Ond,~rzoek of partijep ge · scht en 
benoodi~d, moeten gedagvaar~ worden o~ereen~~mstig Raadsbesluit van 4 
DecembE)r, 1858. ' \ : \, i 

. : '.. : ·, i 

· 32.---1De leden der Commissie· van Onde;rzoek zu\len voo;Ir1 'ne werk am
heden.gen:i'~en eene ~elooning van;£1 per d~g voor e1~ lid, end Landmete zal 
verpligt zijn bij_ de Qbmmissi.~ als Se~retari~· te ageren ''tegen b ling van £2 p 
dag, door de vm~1de part1J te wor~Mtaald. ~· 

33.-De Gouvernements Landmeters zullen als belooning ontvangen, bij 
inlevering van hunne kaarten en generale plannen, na goedkeuring van dezelve £5 
per 1,000 morgen, £1 voor elke kaart in du-plo, en 5s. (vijf shillings) voor iedere 
plaats op elk volledig generaal plan. 

34.-V oor het meten van plaatsen vallende onder de bepalingen van Artikels 
28 en 29, znllen de Gouvernements Landmeters eene remuneratie genieten van 
£7 lOs. per 1,000 morgen. 

35.-De remuneratie voor de I.andmeters in Artikel 33 verrneld, wordt door 
het Gouvernement voor onvermogenden ( volgens certificaat. van den Veldcornet 
der wijk) voorgeschoten, en de eigenaren der plaatsen voor wie zoodanige voor
schotten zullen zijn betaald geworden, moeten binnen den tijd van zes maanden 
na de teekening van kaart en grondbrief het voorgeschoten bedrag aan den 
I_janddrost van het district betalen van welke teekening de Landmeter-Generaal, 
volgens Artikel 4, Ordonnantie No. 6, 1876, kennis geeft. 

36.-Personen die zoodanig certificaat van den Voldcornet, als in Artikel 35 
vermeld, niet zullen procluceren, zullen de voorgeschotene pepningen, voor de 
opmeting hunner plaatsen moeten betalen eene maand nadat de kaart tor uit
reiking ·zal zijn beschikbaar gesteld, in gebreke waarvan zij zes percent renten op 
zoodanige voorschottteu zullen moeten betalen, doch in geen geval zal zoodanig 
voorschot voor Ianger dan 12 maanden door het Gouvernement gegeven worden. 

I I 

37.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben, van af 1 October, 1877. 

Aldus vastgosteld op heden den 9den Jnlij, 1877. 

G. P. VISSER, Voorzitter. 

P. ],. R. DE VILLIERS, 

Secretaris V olksraad. 

ORDONNANrriE No. 31, 1877. 
Ordonnantio, regelendo het Postwezen in den Oranjevrijstaat. 

N ademaal hot noodig wordt geacht de thans bestaande Regulation betrekkelijk 
het Postwezen binnen den Staat te herzien, zoo wordt bij deze door deu 
Volksraad bepa~ld en vastgesteld als volgt :-

I.-AI,GEMllJEN~ BEPALINGEN. 

1.-Het Gouvernement van den Oranjevrijstaat belast zich uitsluitend met 
het vervoer der Posten, en zulks is aan elk ander verboden. 
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2.-Geen Postcontractant of diens Postrijder, zal brieven, couranten, boeken, 
enz., mogen medeuemen, welke hem niet door den Postmeestee zijn overhandigd, 
op eene boete van £1 voor elke overtreding. 

II.-POS'l'MEEST.ER-GENERAAL. 

_ 3.-Het algerneen en bijzonder bestunr van hot Postwezen door don geheelen 
Staat, wordt voortdurend opgedragen aan eenen Postmeester-Generaal, die te 
Bloemfontein gevestigd moet zijn. Hij heeft. het toezigt over alle Pm;tbeambten 
en Postkantoren door den geheelen Staat; bepaalt, met goedkeUt·ing van ZHEd. 
den Staatspresident, de d[~gen en urcn van verteek eP aankonu;t der ver.,;chillende 
Posten; zorgt voor hot. ten behoorlijken tijde aanvragen voor tender . .; voot· het 
Postvervoer in de Gouvernements Oonrctnt en bet contracteren, nn,dat eeno of andere 
tender door den Staatspresident is aangenomen. Hij regelt. de administmtie 
yan het Postwezen, en de Postmeesters en andm·e Ambtonaren zijn in verband met 
llet Postwezon, gehouden zich ove1·eonkomstig zi.jne voorschr·iften to gedragen. 

4.-De Postmeester-Generaal lwudt cnrr(~spondentio met de Postmeesters
Generaal der nabnrige Staten. 

l5.--Zulks noodig achtende, zal bij aan ZHlDd. den Sta.atspreRident voorste1len 
<1oen tot het veRtigen van Hulppost- of Postagentskantoren, en voor andeee aan
gelegenheden tor ve1·betoring van hct Po~twozen, in overeenstemrning met de 
belangen en wenschen van het pnbliek. 

6.-De Postmeester-Generaal is verpligt, jaarlijks voor den 1 ston Mei, aan 
/';HEel. den StaatRpt>esident een verslag in te le\Teren omtrent den toestand van bet 
Postwezen, gedurende hot afgeoopen dienstjaar, on da,arbij zulke voorstellen te 
doen, welke hij in het belang vnn het publiek rnogt wensehelijk achten. 

7.-De Postmeester-Generaal heeft ten allen tijdo toegang tot aile Postkan
toren, en kan vorderen dat hern door de Postbearnbton hunpo boeken of ander·e 
documenten worden voorgelegd of toegezonden. 

8.-Hij beslist in voorkomende verschillon betrekkelijk het Post.wozen hinnen 
den Staat, tegen well«\ boslissing partijon bij ZHEd. den Staatspresjdent in 
beroep kunnen komen. 

9.-Hij zal bij bet \'ernemen dat aangseteekendo br·ioven of a.ndero ~mken, aan 
de post toevertrou wd, verloren zijn gemakt., een streng ondet"Zoek instollen, en bij 
ontdekking van kwade tronw, daar\ran da,delijk horigt geven aan den hevoogclon 
ambtenaar. 

10.-De bij Artikel 28 becloelde op de Postkantormt geclurondo ?.OS maanden 
onafgehaald ge1egen hehbende ht·ieven, zullen door den Postmeester-Genera.al 
worden geopend, en geene waarde bevattc>nde, noeh ioh; belangrijkR inhC'udendr, 
en niet van het buitenland uJkomstig ;;;ijnde; worden vnrhrnnd. 

' Brieven van het buitenland a.fkomstig· 7-ullcll Wtfll' r1o Postmeoster:';-Gonf'raal 
van de naburige St.aten worden ternggewnden, zoo mode brieven van andere 
worelddeelen n~ar den Postmeester-Generart! van tle Kn,apkolonie. 

Brieven wier inhoncl mtar het oorc1eol van don Po->tmeester-Gtmeraal belang
rijk is, of waarin bewijzen of an<lerE' docnnwnt;en worden gevom1cn, zu1len door 
l1em worden ternggezonden naar de Postk~tntoren van wanr dczclvon nfkomstig 
:~.ijn. 

Geldelijke of aridere wa 'l·de in hrjeven gevonden wordendo, znllen deze door 
den Postmeester-Generaal aan de af:wndet·s >vorden ternggezonclm1, of ten kantore 
yan den rrhesaurier-Generaal, in 's lands kas W01'<1en ged(•poncercl, tot do wettige 
eigenaars daarvoor aanzoek doen bij gemelden ambtenaar, nrt daartne door den 
Postmcester-Genoraal in de Gmwememcnfl'l Ommwt te zijn opgeroepen. 
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III.-POSTMEESTERS. 

11 .. -In de stad Bloemfontein zal het Postkant.oor door een afzonderlijken 
Postmeest.er en assistenten worden waargenomen. In de overige hoofdplaatsen 
der di:'ltricten, zu lien de Lnnddrostklerken vooreerst, totdat daarin nadere voor
ziening zal zijn gemaakt, belast blijven met de functie van Postmeester. De 
Postkantoren buiten de hoofdplaats der districten, zullen door afzonderlijk 
benoemde Postmeesters worden geadministreerd, aan wie eene billijke belooning 
zal worden toegekend, voor het geval dat zij geen gesalarieerde ambtenaren zijn. 

12.-J.aarlijks met de eerste post na, den 8lsten Maart, zal door hen aan den 
Postmeester-Generaal worden ingezond.en een jaarstaat, aanwijzende het getal 
brieven, couranten, enz., door ben gedurende het afgeloopen dienstjaar ontvangen 
en verzonden, met hijvoeging van een verslag betrekkelijk het Postwezen, voor 
zoover hun kantoor hetreft,. en opgave van redenen, waarom meerder of minder 
vervoer lweft plaats gevonden, en van hetgeen, volgens hun o01·deel, bij bet. 
Postwezen zou kunnen worden verbeterd. 

13.--·De Postmeesters zullen V(S6r het aanvaarden hunner betrekking een 
borgtog-b moeten stellen, £200 sterling niet te bovengaande. 

14.---:0e Postmeesters zijn verpligt alle bepalingen in deze Ordonnantie 
omschreven~ zoover dezelven op hen van toepassing zijn, stiptelijk nate komen, 
en t('n a.anzien hnnner adrbinistratie als anderszins, zich te gedragen overeen
komstig de voorscbriften van den Postmeester-Generaal, en zullen voor elk 
pligtverzu:im"'worden gestraft, met eene bocte, £5 sterling niet te bovengaande. 

IV.-POSTKANTOREN. 

L5.·-0p de hoofdplaatH van elk district, alsmede op zoodanig-e andere plaat
sen alE1 door den Postmeester-Generaal, met goedkenring van ZHEd. den Staats
president, wordt bepaald, zal een Postkantoor zijn, betwelk op elken da.g, met 
nitzondering van Zon- en ]..,eestdagen, wan neer laatstbedoelden niet op eenen 
postdag vallen, geopend zal zijn van 's morgens negen tot 's namiddags drie ure; 
behoudens sluitingen van het kantoor, voor het opmaken of sorteren van posten, 
hierna verrne]d. 

16.---0p Zon- en Feestdagen zal, na aankomst eener post, het Postkantoor 
gednrende een uur worden geopend voor uitgifte van brieven, enz., met dien 
verst::mde echter, dat indien de post na 9 ure. des avonds aankomt, dezelve den 
volgonden morgen ten 7 ure zal worden uitgegeven. 

17.-Zoodra eene post zal zijn ingekomen, zal ook op Zon- en Feestdagen het 
kantoor worden gesloten tot sortering der posten, en wanneer alles tot afgifte in 
geref'dheid is, zal daarvan door het luiden der klok aan het publiek worden kennis 
gegeven, mits de post voor 9 ure des avonds aankome. 

18.-Ingeval eene post des morgens voor zeven ure moet vertrekken, zal bet 
Postka.ntoor voor die post den vorigen avond te zeven uren worden gesloten. In 
andero gevallen, zullen de Postkantoren een uur voor het vertrek der post, voor 
het opmaken sluiten ; doch zal de Postmeester-Generaal bet regt hebben, in 
bijzondere gevallen, de tijd der bedoclde s1uiting te verlengen. Brieven, enz.~ 
voor de post bestemd en gedurende de slniting van het Postkantoor in de brieven
bus geworpen, zullen met de volgende post worden verzonden, en gemerkt met de 
woorden "Te laltt." ·' 

19.-Alle brieven, couranten, enz., zul1en bij het ledigen der brievenbus en 
het opmaken der post, worden gestempeld met den datum van verzending en de 
postzegels onbruikbaar gemaakt. 

De van elders met de post aangebragt wordende brieven, enz., zu1Ien worden 
gestempeld met den datum der aankomst .. 
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20.-N a het ligteu der brievenbusseu, zullen de Postmeesters dadelijk over
gaan om aile brieven, courauten, enz., volgens hunne bijzondere adressen, voor 
elk Postkantoor afzonderlijk, in pakketten te doen en na behoorlijke verzegeling, 
aan de Postmeesters van de onderscheidene bestemmingsplaatsen toe te zenden. 

21.-De Postmeesters zijn verpligt van alle brieven, couranten, enz., in elk 
pakket gesloten, eene postlijst volgens vastgesteld model, in duplo op te maken, 
daarvan eene in het te verzenden pakket te sluiten, en de andere op hunne 
kantoren te bewaren. 

22.-De Postmeesters zullen bij het openen der aan hen geadresseerde brieven, 
pakketten, vcrgelijken of alles in het pakket aanwezig is wat op de bijgevoegde 
lijst staat vermeld, en bij niet in order bevinding, den Postmeester door· wien het 
pakket :is afgezonden, met de eerstvolgencle post daarvan kennis geven, met 
verzoek de noodige inlichting te geven. 

23.-Ingeval op de postlijst een of meer aangeteekeude brieven staan ver
melcl, welke in het pakket niet te vinclen zijn, zal de Pm;tme8ster, behalve de 
kennisgeving in het voorgaand artikel bedoeld, zulks dadelijk rapporteren aan 
den Postmeester-Generaal, met bijvoeging eener beeedigde verk1aring. 

24.-De Postmeesters zullen op de postlijsten melding maken cler brie\Ten, 
couranten, boeken, pakketten, enz., in hunne verschillende soorten verdeeld, 
en van het bedrag dat nog moet worden betaalcl, wegens brieven, couranten, 
hoeken, pakketten, enz., afgezonden door Postkantoren buiten den Staat. 

25.-De Postmeesters zijn verpligt aile pakketten als bedoeld bij Artikel 20 
met de adressen te vermelclen op de pustlijst van het naaste Postkantoor, waarheen 
r.oodanige p~tkketten tot verder vervoer gewnden worden. 

26.-De Postmeesters zullen bij het einde van elke maand, de dool' heh 
o·edurencle de maand ontvangene Postzegelgelden, als melcle boeten op buiten
landsche bl'ieven, enz., verantwoorden en storten in handen van den Landdrost 
van hun district, met overlegging van de vereischte specificatien, vermeldencle 
de gelclsbedra,gen, ontvangen, verkochte en ovcrgebleVLm postzegels, enz. 

27.-De Postmeesters zijn verpligt op 1 Jamuarij, 1 April, 1 Jnlij, en 1 
October van elk jaar, aan den Postmecster-Generaal in te zenden eene lijst van 
brieven, enz., met duidelijke omschrijving der addressen, welke ten hunnen 
kantore onafgehaa,Jd zijn, opdat die lijst dadelijk na ontvangst, in de GmtveTne
;nents Oo,urant zal worden geplaatst. 

28.-Alle brieven welke zes maandcn onafgehaald op de Postkantoren zijn 
blijveri liggen, zullen door de Postrneesters aan den Postmeester-Generaal \Yorden 
opgezonden, met eene v-erklaring ~at deze ?nafgehaalde brieven minstens twee
maal in de Gmwernenwnts Oourwnt ZlJU gepubhceerd geweest. 

29.-De administratie der Postkantoreu zal moeten worden gehouden volgens 
door den Postmeester-Generaal gegevene of verder te geven instruction, en de 
kantoren zullen van tijd tot tijd door den Postmeester-Generaal worden geinspec
teerd, ten einde deze zich overtuige, dat volgens zijne instruct:ien wordt gehan
deld. 

V.-BIU.I<~VENPOST. 

30.-De uitreiking van onaangoteekende brieven, met de vereischte zegels 
belegd, geschiedt aileen aau den persoon aan wieu het adres is gericht, of aan 
iemand van eene behoorlijke volmagt voorzie~-of ook aan een derde persoon, a.ls 
cerlijk en vertrouwd bij den Postmeester bekeud staande. 

31.-Bij onbekendheid van den persoon aan wien eeu brief is gerigt, kan de 
Postmeester vorderen, dat hij eerst bewijze de bedoelde persoon te zijn. 
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Personen die eenen door hen op de post bezorgden brief, voor de verz:ending 
terug vorderen, zijn verpligt te bewijzen, dat de brief van hen afkomstig is. Dit 
bewijs kan bestaan in de overlegging van een volledig afschrift van het opschri£t 
des briefs, door dezel ve hand geschreven, en vergezeld van een afdruk van het 
zegel waarmede, of van eene opgave omtrent de wijze waarop de brief is gesloten, 
ten einde bet eene met het andere te kunnen vergelijken. 

lndien na die vergelijking ee11ige onzekerheid overblijft, zal de Postmeest.er 
den brief in hunne tegem.,·oordigheid openen, om zich van de naamteekening van 
den schrijver te vergewissen. 

32.--Brjeven, couranten, enz., welke niet of niet voldoende met de vereischte 
postzegels zijn belegd, znllcn met het dubbele van het gewone postgeld worden 
buhoet in het bedrag op het adres aangeteekend, en gestempeld moeten worden: 
"onvoldoend gezegeld." Dit dnbbele postgeld zal bij de uitgifte van den brief, 
door de geadresseerde moeten worden betaald. Ingeval van weigering, zal de 
brief worden teruggezonden naar het kantoor van waar dezelve afkomstig was, 
om later, indien van een binnenlandsch kantoor afkomstig, onder het opschrjft: 
" Beboet,te en geweiget·de brimren," t.evens gepubliceerd en op dezelfde wijze 
behandeld to .wor-den als in Artikel 10 voorschreven. 

3:3.--Brieven van welke aanteekening wordt verlangd kunne:t1 dagelijks, Tnet 
uitzondering van Zou- en Feestdagen, tot twee uren voor de sluiting van het 
Postkantoor voor hot opmaken van posten, ter registratie worflen aangeboden, 
mits znlkR binnen de bepaa.lde kantoornron geschiede. 

Do Postmeestor zal don brief dadelijk in bet daarvoor bestemd register r·egis
hem·en en nummeron, met vermelding der namen van den adressant en geadres
seerden, bestcmmingplaats, datum van ontvn.ngst en datum vaiL verzending. 

Na kwitantie van ontvan~tst aan don afzender te bebben uitgereikt, zal de 
Postmecstcr den geregistreenlcn brief wikkclen in de daarvoor -bestemde ge
klem·de kwitantievormeu in triplo, ell d!t~rop scbrijven bet adres, nummer van 
registratie, enz. 

De Postmeester die een gerogistroerden brief van elders ontvangt, zal den
zclveil onmid.dclijk registrecren in bet register van ontvangene geregistreerde 
bl'ievcn, verrneldende bet nurnmer dm· oorspronkelijke registratie, datum van 
ont.vangHt, nan wien geadresseerd, enz. Vervolgens zal bij een cler triplo kwitan
tieJl, na inyulling en ondortcekening, per keerende po:;t terugzenden naar bet 
Postkantoor van waar de brief is afgezonden, tot bewijs dat de geregistreercle 
brief op hot bestcmde kantoor is aangvkomen. 

De gcrcgistrem·de brief mag nan niemand worden afgegeven dan aan den 
geadresseerde ze]yen-of aan jemand anders, voorzieu van eene behoorlijke 
vo]magt, >YP]ke door den Postmeester naauwkeurig zal 'vorden bewaard. Belang
hebbellden kunnen ten Postkantore, volgens een te geven model, eene volmagt 
dq1oneer(·11. "'·aarhij zij magtiging verleenen aan eenig persoon, om de aan hen 
geaddrcssccrdc on gercgistreerde bL·ieven te ontvangen, en daarvoor kwitantie te 
tee ken en. 

Bij uitrcjking van den brief, zal de Postmeester de twee overige kwitantien 
invnllen 011 door den ontvanger doen ondorteekenen; van welke door hem eene 
ten zijnen kantore zal ·worden hewaard, en de andere met de eerste post terugge
zonden naar hot Postkantoor, alwaar de brief was geregistreerd. 

Gcen brief wordt nnngetockend die niet aan aile zi,iden is gesloten in dier
voege, dat het onmog·<:.~lijk j,.; dezelve te openen of op eenige wijze er iets nit te 
ligten, zondC'r den n,n:-:1~·~:· t" "<'l'<'tn'Pll, ,,f hPt. ~~~·gd of een der zegels waarmede de 
bri<>f uitwcndig en zigtuaar \ crzegeld i:,;, te n.rlh-.:ken of te scheuren. 
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DQ Postmeesters zullen de grootste zorg dragen voor de naauwkeurige behan
deling en veilige bewaring van geregistreerde brieven. 

VI.-COURANTEN POS'l'. 

34.-Als couranten of nieuwsbladen, worden beschouwd aile dag-, week- en 
maandbladen, welke op geregelde tijden verschijnen. 

Bijvoegsels bij de couranten behoorende en met dezelven verzonden, worden 
niet geacht afzonderlijke couranten te zijn. 

Bij afzonderlijke verzending worden de bijvoegsels als afzonderlijke couranten 
aangemerkt. 

De bedoelde bladen mogen niet in enveloppes worden verzonden, maar moeten 
slechts door een reep papier zijn omgeven, waarop het adres is geschreven of 
gedrukt, de beide einden moeten open zijn, opdat het onderzoek naar den inhoud 
mogelijk zij. 

VII.-BOEKl'OS'r. 

35.-Met de Boekpost mogen worden verzonden : Boeken en aile andere 
gedrukte werken, gebonden of niet gebonden. 

Behalve aile soorten van gedrukte, gegraveerde of gelitographeerde artikels, 
alsmede Landmeterskaarten, mogen ook wettelijke en hamtelsdocumenten en 
geschreven muziek als Boekpost worden verzonden. 

Druk- en muziekproeven mogen met de pen verbeterd zijn en manuscripten 
daaraan gehecht. 

Circulaires, enz., mogen de handteekening dragen van den zender, en zijn 
handel of beroep, woonplaats en datum in geschrift vermelden. 

Eeu hoek mag eene gescbrevene opdragt of grootte bevatten, en op gedrukte 
of gelitbographeerde prijscouranten, marktberigten, enz., mogen de prijzen 
geschreven zijn. 

Een en ander nioet zijn ingepakt onder reepen papier, welke niet meer dan 
de helft van bet pakket bedekken, opdat de inboud kan worden onderzocht. 

De pakketten mogen geen grooteren ·omvang bebben dan uiterlijk 18 duim 
lengte, l voet breedte en 1 voet hoogte. 

Het gewigt mag geen vijf Engelsche ponde:a te bovengaan. 

VIII.-BmEVENBUSSEN. 

36.-Alle Postkantoren zuilen moeten zijn voorzien van brievenbussen. 

37.-Alle brieven, couranten, boeken, enz., met uitzondering van dienst
brieven, dienstpapieren of p~tkketten, moeten met de vereischte postzegels, als 
betaling van postgeld belegd, in de brievenbussen worden geworpen en worden 
niet op het Postkantoor aangenomen. 

38.-Brieven, pakketten, couranten of hooken, te groot van omvang om in 
de bus te worden gestoken, kunnen op bet Postkantoor worden afgegeven. 

£X.-l'OS'l'ZEGELS. 

39.-De Postzegels worden door de zorg van den Thesaurier-Generaal op aile 
Postkantoren voor eeu ieder verkrijgbaar gesteld, tegen betaling van niet meer 
dan de daarop uitgedrukte waarde. 

40.-Voortaan zullen er zes soorten -van postzegels zijll, namelijk: Van vijf 
shillings ; een shilling; zespence·; vierpence; driepence en een penny. 

41.-Elke soort van die zegels wordt in eene verschillende kleur afgedrukt 
gelijk door ZBF]d. den Staatspresident za.l worden bepaald. ' 
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42.-De Postzegels dienen tot vooruitbetaling van het op de brieven, cou
ranten, boeken en pakketten aan den Staat verschuldigde postgeld. 

43.-De Postzegels worden vastgehecht op bet adres der brieveu, cou
ranten, enz. 

44.-Er kmmen meet· dan een postzegel van dezelfde of van verschillende 
so01·ten op dezelfde brieven, couranten, enz., worden geplaatst tot afpassing van 
het verschuldigde porto. 

45.-Ieder postzegel knn slechts eenmaal dienen. De gebezigde postzegels 
\YOrden op het kantoor van afzending tot herkenning overgestempeld en onbruik
baar gemaakt op de wijze als door den Postmeester-Generaal bepaald of nader te 
bepalcn. 

46.-Brieven, couranten, enz., voorzien van postzegels, die reeds eenmaal 
hebben gediend, worden bcschou '"'cl als niet betaald te zijn en als zoodanig 
behanddd. 

47.-Indien het uitwendig aanzicn van de aldw:: yoor de tweede maal ge
bruikte zegels, het vermoeden doet ontstaan van eene volbragte poging om den 
daarop afgedrukten stempel weg te nemen, of van eenigen toeleg om op eene 
andere wijze £'en misdadig gebruik van echte zegels te maken, wordt daaromtrent 
gehandeld volgens de bepaling van Artikel 49 hierna vermeld. 

48.-De gelds,marde van bet postzegel of van de postze15·els, mag niet minder 
zijn dan bet bedr::~g van Let verschuldigde postgeld. 

49.-Brieven, couranten, enz., voorzien van nagtmaakte of vervalschte post
zegels, of ook van echte postzegels, welke uiterlijk aanzien het vermoeden doet 
ontstaan, dat daanan een miscladig gebruik is gemaakt, worden aangchouden en 
gesteld in handen der ambtenaren bij de wet belast met het opsporen en vervolgen 
Tan misdrijven. 

X.-POSTGELD EN. 

50.-Het postgelcl voor brieven, couranten en boekpost is ver&;chuldigd in 
evenredigheid van hct gewigt, te weten :-

Brievenpost. 

Voor iederen brief van niet meer dan een half ons gewigt 
Boven een half ons en ·niet meer dan een ons 

... £0 
0 

0 4 
0 8 

Voor ieder verder half ons of minder gedeelte van een half ons eene 
verdere som van 

Y oor eenen brief geadresseerd aan eenig persoon '\vonende binnen het 
district waarin het Postkantoor gelegen is 

V oor registratic van eenen brief 

Oouran tenpost. 

Voor courantell, nicuwsbladen, enz., als omscbreven bij Artikel 34 

Boekpost. 

Y oor boeken en alle andere gedrukte werken of monster pakketten, 
enz., niet meer dan twee onsen gewigt 

V oor elk twee onsen daarboven of gecleelte daarvan 

XI.-VRIJDOMMEN. 

0 

0 
0 

0 4 

0 l 
1 0 

0 0 1 

0 0 
0 0 

1 
1 

51.-Alle Gouvernements ambtenaren zijn geregtigd bunne dienstbrieven 
post vrij te verzenden, behoudens de volgende uitzonderingen :-
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(a). Alle rrransportacten en Acten van Schepenkennis, voor de verschillende 
Lanrldrosten gepasseerd, en per post door hen opgezonden wordende 
aan den Hegistrateur van Acten ter registratie, zullen onderworpen 
zijn aan eon postgeld van twee shillings en zespeuce sterling ; zullende 
die som voor heen en terugzending zijn, en door belanghebbende 
partijon bij betaling der onkosten van Transport of Schepenkennis, 
aan de Landdrosten vooruit worden betaald. 

(b). Brieven van Baljuws en Geregtsboden, behelzende zaken van private 
partijen, waarvoor zij in correspondentie zijn, 7.ijn aan bet gewone 
postgeld onderworpe11, hetwelk door partijen zal worden geleden. 

52.-Alle correspondentien tusschen Weesheer en Meester der Insolvente 
lloedelkamer en Landdrosten, ben evens over en weer zen ding van stukken, boedels 
betreffende, zijn vrij van postgeld; doch door genoemde ambtenaren zal, bij het 
ontvangen van Leges voor de Weeskamer, of voor de Insolvente Boedelkamer, 
voor elke boedel twee shillings en zespencc "voor verzending van stukken," 
worden gevorderd. 

53.--0nderwijzers en Schoolcommissien zijn geregtigd hunne brieven get:igt 
aau den Inspeeteur van het Onderwijs, mits aileen op het Onderwijs betrekkmg 
hebbende, postvrij te verzenden, met inachtneming der bepalingen van Artikel 57 
hierna vermeld. 

54.---Brieven van en naar een kommando van dezen Staat, worden postvrij 
verzonden. 

55.-Bij voorkomende gelegenheden zal door den Uitvoerenden Raad vrijdom 
van postgeld kunnen worden toegestaan. 

56.-De Postmeesters zijn bevoegd om, indien er eenige redenen tot ver
denking bestaan, van den afzender der brieven, welke met vrijdom van post 
verzonden worden, te vorderen, dat die in hun bijzijn worden geopend, ten einde 
zich te verzekeren, dat daarin aileen papieren tot dienstzaken betl'ekking heb
bende gesloten zijn. 

57.-Brieven en pakketten welke als dienstbrievt·n met vrijdom van post 
worden verzonden, moeten op het adres worden gemerkt met de woorden '' In 
Dienst," en onderaan den naam van het kantoor of d8n ambtenaar die zoodanigen 
brief vm·zendt vermelden. 

58.-De brieven o:f pakketten waarvoor aanspraak op vrijdom vwrdt gemaakt, 
worden op het Postkantoor, door o:f narnens den afzender aan den Postmeester 
overhandigd. 

59.-Bij het alsclan ontdekken van eenig verzuim of andere omstandigheden, 
waardoor de verzonding " In Dienst " niet kan worden toegestaan, worden dezel ve 
dadelijk teruggegeven. 

60.--\Vanneer het blijken mogt dat ambtenaren misbruik maken, door 
brieven welke private belangen bevatten, als vrije dienstbrieven te verzenden, 
zullen zij worden beboet met eene boete, £5 sterling niet te bovengaande, voor 
de eerste overtreding, en zullen zij bij herhaling door den bevoegden ambtenaar 
worden vervolgd, wegens de misdaad van falsiteit of bedrog. , 

XII.-VERTR!l:K DEI~ POSTNN. 

61.-De posten zullen worden verzonden op zoodanige tijden, dagen en uren 
als door den Postmeester-Generaal, met goedkeuring van ZHEd. den Staatspresi
dent, zal worden bepaald en in de Gouvernements Courant bekend gemaakt. 

62.-De Postmeesters zijn verpligt de Postzakken persoonlijk aan den Post-
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contractant of diehs postrijder te overhandigen en te z0rgen dat dezelve overeen
komstig de bepalingen van het Postcontmct in de kar worden geborgen; als
mede dat de kar dadelijk daarna vertrekke. 

63.-Bij aankomst eener post, zal de Postmeester zorgen dat geen postzak of 
postpakket in de kar achterblijve, alsmede dat alles dadelijk in het Postkantoor 
worde gebragt, ter voorkoming van ontvreemding 

64.-Van elke te late aankomst der post, zal door de Postmeesters, met de 
eerste post, kennis worden gegeven aan den Postmeester-Generaal, met duidelijke 
vermelding hoeveel uren te laat. 

65.--De Postmeesters zullen naauwkeurig toezien, dat aile bepalingen van de 
Postcontractanton, gelijk die bij de aanvraag om Tenders in de Gmwernement.~ 
Courant, door den Postmeester-Generaal in het breede zijn omschreven, naar 
behooren door de Postcontractanten worden nagekomen, en elke nalatigheid 
omniddelijk aan den Postmeester-Generaal rapporteren. 

66.--Ten aanzien van veranderingen in het vertrek der posten, het ophouden 
van posten, totdat andere daarmede in verbandstaande posten zullen zijn aange
komen, welker aankomst welligt door voile rivieren wordt vertraagd, enz., zal door 
dB Postmeesters worden gehandeld overeenkomstig de instruction van den Post
meester-Generaal. 

XIII.-POSTCONTRACTAN'l'EN J£N CONTRACTEN. 

67.-Zoodra een Tender voor de post door ZHEd. den Staatspresident zal zijn 
aangenomen en goedgekeurd, zal door den Postmeester-Generaal een contract 
worden uitgemaakt, hoofdzakelijk op de in de volgende artikels· bmschrevene 
voorwaarden. 

68.-De Postkarren zullen moeten zijn sterk, ruim genoeg om de Postzakken 
te kunnen bevatten, en voorzien van eene vaste beslotene waterdigte bergplaats 
voor de brievenpakketten, welke gedurende het vervoer der post, door middel van 
een sterk slot moet zijn gesloten. · ·- · · · 

69.-In geval genoemde bergplaats (in welke in elk geval alle brieven
pakketten moe ten worden ge borgen), niet rnim genoeg is om ook de zakken met 
couranten, enz., daarin te bergen, zullen deze met sterke riemen in de kar worden 
vastgemaakt en overdekt met een waterdigt ge6lied zeil. 

70.-De drijver of postrijder zal van eenen hoorn moeten zijn voorzien, om 
daarmede het vertrek en aankomst der post bekend te maken. 

71.-Tegelijk met de Postpakketten, mogen in de Postkarren geone voor
werpen worden vervoerd, waardoor brand kan ontstaan, of door breking van 
flesschen als anderszins schade kan worden aangebragt. 

72.-Do Postcontractanten zijn verpligt kantoor- en schrijfbehoeften (boeken, 
papier, enz.) bestemd voor de verschillende Gouvernementskantoren in de buiten
districten, welke hun door den Postmeester te Bloemfontein zullen worden over
handigd, als post te vervoeren, zonder daarvoor eenige bijzondere betaling hoe ook 
genaamd te kunnen eischen. · 

73.-De Postcontractanten of hunne bedienden, mogen in geen geval hoe ook 
genaamd, brieven, couranten, boeken, pakketten, of iets anders tot het Postwezen 
behoorende vervoeren, anders dan hetgeen aan hen door de Postmeesters zal 
worden overbandigd. 

74.-De Postcontractanten en hunne boegen zijn persoonlijk aansprakelijk 
voor alle scbade en verliezen, welke door toedoen, nalatigheid, of achteloosheid 
van hen of hunne bedienden, aan pakketten, brieven of andere artikels, wolke aan 
de post zijn toevertrouwd, zullen worden veroorzaakt, en znllen die schaden en 
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verliezen, het.zij door het Gouvernement., het.zij door priyate partijen, op hen 
kunnen worden verhaald. 

75.-De Postcontractanten moeten zich onvoorwaardelijk onderwerpen aan 
tijdsveranderingen voor het vertrek der poston, onverschillig of dat vervoer bij 
dag of bij nacht moet plaats hebben, van wege het Gouvernement bepaald wor
dende, zonder daarvoor eenige vergoeding te kunnen eischen of eenige vordering 
in te stollen. 

76.-W anneer binnen een uur nadat de post moet vertrekken, de postkar niet 
voor hot kant.oor is, zal do Postmeester van dat kantoor gerechtigd zijn kar, 
paarden en drijver to huren, welke de post zal vervoeron voor rekening van den 
Post.contractant, en zullen de kosten vail de aannemingsom worden afgetrokken, 
zonder dat de in gebreke zijnde contractant daartegen in ver»:et zal kunnen komen. 
Behoudens andere instruction, in bijzondere govallen door don Postmeester-
Generaal aan de Postmeesters te geven. · 

77.-De Postcontract.anten zijn gehouden, a1le op hnnne postroute liggende 
Postkantoren en Takposten, bij hot aangaan van bet contract aldaar reeds 
gevestigd, of gedurcnde den contracttijd, noch daar to stollen, aan to doen voor 
ontvangst en afgifte van postpakketten. Zullende de tijd van oponthoud gedu
rende. eon half of geheel uur, door den Postmeestor-Generaal, hij de aanvragen 
om Tenders worden bekond gemaakt. 

78.-De Postcontractanten zijn verpligt, de postzakken of postpakketten, 
over de geheele postlinie vvaarop hot contract betrekking heeft, in dezelfde postkar 
ov-er te brengen, on mogen in geen geval de post op hot pad van de eene in de 
andere kar overladen, tenzij met toestemming en in tegenwoordigheid van eenen 
Postmeester. A1leen in gevallen van dringende noodzakelijkheid, zooals hot 
brekPn der kar, waardoor het onmogelijk wor(lt met die kar de post verder te 
vorvoeren en naar derzelver besternming te brengen, 11al bet den Postcontractanten 
geoorloofd zijn, de postzakken in eene andere kar over te lad_en. 

F~n z1illen de Postcontractanten voor elke overtrading, door den Postmeoster
Generaal naar gelang van omstandighoden, worden beboet met eeno boete geen 
£2,5 sterling te bovengaande. 

79.-In geval 1)ij de aankomst ecmer postkar op deszelfs bestemmingsplaats, 
hot aan den Postmeest.er van het kantoor blijken zal, dat niet alle postzakken, 
postpakketten of andere artikelen tot de post behoorende, welke volgens de post
lijst door den Postmeester van het kantoor van waar de kar oorspronkelijk is ver
trokken, of ook door Postmeesters van tusschen-kantoren zijn opgeladen, in de 
postka,r aanwezig zijn en aan hem zijn overgcgeven, zal bedoelde Postmeester 
dam·van dadelijk een behoorlijk omschreven rapport aan den Postmeester-Generaal 
inzenden ; en zal de in gebreko zijnde · Postcontractant, door den Postmeester
Generaal, voor clko vermiste postzak, pakket, enz., worden beboet met eene 
boete geen £25 sterling te bovengaande, tonzij de Oontractant naar genoegen van 
den Postmeoster-Genera.al, duidelijk zal bewijzen, dat het verlies van het hoven
genoemde is ontstaan, door van hem ( contractant) of zijne bedienden, geheel 
onafhankelijke onvoorziene omstaudigheclen. Ook zal de Postcontrac~ant en diens 
borgen, boven en hehalve genoemde boete, verantwoordelijk zijn voor alle schade 
en verlies, overeenkomstig hot bepaalde bij Artikel 74. 

80.-De contracten voor het vervoer der posten, zullen worden gesloten voor 
den tijd van drie achtereenvolgonde ja,ron, doch zullen beide partijen, de contrac
tanten zoowel als hot Gouvernement, geregtigd zijn, hot Postcontract ten allen 
tijde gedurende den tijd van hetzelv8 op te zeggen, mits van die opzogging, vier 
maanden te voren aan de andere eontrn,eteorende partij schriftclijk kennis gevende. 

81.-De Postcontractanten zijn verpligt, de post van het eene Postkantoor 
uau1· hct a:~dcre Pustkantoor te vol'\:oeren, biunen den in hot Postcontract bepa.:'tl-
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den tijd, en zullen voor elke te late aankomst door den Postmeester-Generaal, de 
volgende boeten worden opgelegd,. te weten :-

Voor eon tijd niet te bovengaande een hal£ unr 
Voor eon half nur, en niet te bovengaande oen uur 
Yoor een uur, en niet te bovengaande een uur en een half 
Voor een uur en een half, en niet te bovengaande twee uren 
V oor twee uren, en niet te bovengaande twee uren en een half ... 

... £0 2 
0 7 
0 15 
1 5 
2 10 

6 
6 
0 
0 
0 

En voor elk half uur, boven twee en een half uur, onverminderd de genoemde 
£2 lOs. sterling, lOs. sterling. 

82.-De in het voorgaand artikel vermelde boeten znllen, in geval \'a,It te late 
aankomst der posten, zonder verschooning worden opgelegd en bij nitbetaling van 
de aannemingssom worden afgetrokken. 

83.-Door den Postmeester-Generaal zullen in zake van te late aankomst del' 
posten, geene verschooningen, hoe ook geuaamd en onder welk voorwendsel ook, 
mogen ·worden aangenomen, anders dan opont.hond veroorzaakt door voile rivieren, 
spruiten, enz., welke het den Postcontractant. feitelijk onmogeEjk was door te 
gaan, zonder gevaar van de post te verliezen, welke verschooning echter ten 
genoege van den Postmeester-Generaal, door ten minsto twee beeedigde ver
klaringen, duidelijk moet worden bewezen. 

84.-Ingeval een Contractant drie achtereenvolgende roizen in gebreke blijft, 
de post, voor >Yelke hij een contract heeft aangegaan, binnen den in hot contract 
bepaalden tijd over te brengen, zal de Postmeester-Generac'l.l het regt hebben, 
indien hij zulks noodig oordeelt, dadelijk tenders te vragen voor· een nieu w con
tract voor het vervoer van bedoelde post (zonder do Clausule van opzegging, na 
kennisgeving vier maanden te voren, als bedoeld bij Artikel 80, in aanmerkiug te 
nemen, welke Clansule alsdan van nul en geene waarde zal zijn), en zal eenige 
schade aan bet Gouvernement veroorzaakt, door dat bet nienwe contract voor 
lwoger bedrag is aaugegaan dari het vorige, door den in gebreke zijnde Contrac
tant worden geleden. 

85.-lngeval een Postcontractant, tweemaal in eene maand in gebreke blijft, 
de post binnen den in het contract bepaalden tijd te vervoeren, zal dat contract in 
termen van Artikel 80 aan den Contractant worden opgezegcl. 

86.-Bij het vertrek eener post, zal door den Postmeester een gedrukte 
postpas aan den Postrijder worden ter hand gesteld, vermeldende dag en nur van 
het vertrek der post. Doze postpas zal door elken Postmeester bij wiens kantoor 
de post stil houdt en ook op het eindkantoor, alsmede op do terugreis, worden 
afgeteekend, vermeldende den tijd van aankomst en ver·trek der postkar bij elk 
kantoor, opdat daaruit kan worden gezien of de post al dan 11iet binnen den 
l>cpaalden tijd is overgehragt. 

87.-In geYal een Postcontraetant behalve te late aankomst, over het alge
meen b!ijken geeft van voortdurende achteloosheid in het nakomen zijner ver
bindtenis, het bezigen van slechte, ongeschikte postkarren of paarden, slechte 
bedienden, enz., zal de Postmeester-Generaal, met voorkennis en goedkenring van 
ZHEd. den Staatspresident, bet regt hebben, bet contract dadelijk op te geven, 
zonder dat daartoe eenig bewijs of vorm van proces noodig zal zijn, en Of van de 
borgen van den Contractant de verdere vol voering van het contract te vorcleren, 
Of dadelijk nieuwe '1\,nders te vragen (znllende ook in dat geval de Clausule van 
Artikel 80 zijn vervallen ), waarva1i. het hooger bedrag van de aa.nnemingssom en 
de gemaakte kosten, op den in gebreke zijnde Contractant of op diens borgen zal 
worden verhaald. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016



POSTWEZEN. 349 

88.-Het geldsbodrag waarvoor de Postcontractant met. den Postmeester
Generaal, als vertegenwoordiger van het Gouvernement, is overeenge'·omen eene 
post te Vet'voeren, zal aan hem worden uitbetaald in drie-maande1ijksche termijnen, 
ten kantor•e van den Thesanrier-Generaal v~1n den Oranjevrijstaat, nadat de 
Postmeester-Generaa1 de vordering zal hebben goedgekeurd, en na aftrek van 
moge1ijke verbeurde boeten en van alle andere gelden, door den Postcontractant, 
door hct niet nakomen der bepalingen van zijn contract, verschuldigd. 

89.-De Postcontractanten zijn verpligt. bij bet sluiten eener overeenkomst 
met den Postmeester-Generaal, te stellen twee gegoede borgen, ter goeder naam en 
faam bekendstaande -personen, gedomicilieerd binnen dezen Stan.t en eigenaars van 
onbelast vast eigendom, minstens ter waarde van £500 sterling·, binnen dezen 
Staat ge1egen, welke voor den Contractant, ten behoove van den Sta"tt en ook ten 
behoeve van private partijen, die door verlies van brieven of postp::~;kketten schade 
komen te lijden, zieh verbinden alle schade en verliezen, welke door mlatigheid 
of onwil, of welke andere oorzaak ook van den Contractant, zonden kunnen 
worden teweeg gebragt, en ter vergoeding waarvan de Contractant hlijken zon bij 
magte te zijn, te zn11en vergoeden; en ingeval de Contractant, voor wien zij borg 
staan, in gebrekc mogt blijven de bepalingen van zijn contract na te komen, 
tengevolge waarvan het contract door den Postmeester-Generaa.l zou worden 
opgezegd, zij daaraan zullen voldoen also£ zij die verpligtingen voor zich zPI ven 
haddon aangenomen. Terwijl, indien de Postmeester-Generaal het beter mogt 
oordeelen voor bet verder vervoer der post, nienwe Tenders te vragen, zij ook 
daarmede genoegen znllen ne·n.en en aile schade en ver1ies zn11en vergoeden. 

XIV.-STAAL- EN MONS'rERPOST. 

90.-Met dezc afdeeling der post kunnen worden verzonden stalen en monsters 
van goederen. Dezelve mogen echter zelf geene innerlijke wRarcle hebben. Deze 
regel sluit a1le artikels nit, welke verkoopbaar zijn en verder alles wat in zich 
zelven ecmige waarde l10eft, anders dan als st.aal of monster; de hoeveelheid van 
eenige st.of, bestemd om als staal of monster te worden verzonden, mag daarom 
niet zoo groot zijn, dat men daaruit op goede gronden kan besluiten, dat dezelve 
eene wezenlijke verkoopbare waarde beeft. 

91.-Behalve het adres van den afzender en de partij voor wie het pakket is 
bcstemd, mogen geen geschriften in hetzelve worden gesloten, dan alleen het 
handelsmerk, nomrner en prijzen der artikels ; en de::r,e bijzonderheden moeten in 
elk geva.l worden gegeven, niet op Josse stukken, maar op kleine reepen pa-pier of 
linnen, vastgehecht aan de stalon, of aan de zakken of door-en, welke de stalen of 
monsters hevatten. 

92.-De stalen of monsters moeten wOt"den verzonden, in omslaqen of om
kleedsels, welke aan beide einden open zijn, opdat dezelven gema.kkelijk knnnen 
·worden onderzocht. Monsters echter van zaden, clroogerijen en andere stoffen, 
welke in geene open omslagen knnnen worden verzonden, mogen verzonden worden 
in toegoknoopte zakjes van linnen, papier of ander stof; of ook in gesloten zakjeR 
mits dezolve doorschijnend zijn, opdat de Ambtenaren op de Postkantoren, zich 
Yoldoe'llde kunnen overtuigen omtrent den aard dor inhoud. 

93.---Dc grootto dozer pakketten mag de maat voor boekposten bepaa.ld, clat is 
18 duim lengte, 1 voet breedte en 1 voet hoogte niet te hoven gaan. 

94.-Ten einde geen stornis te veroorzaken in de geregelde verzending det· 
brievenposten, zullen de Postmeesters bet regt hebben, de verzending van sta~l of 
monsterpakketten nit t.e stellen~ tot dat naar hun ooedeel, de omvang, het gewigt 
en andere omstandigheden der mails, waarbij deze pll.kketten hehooren, de ver
:r.ending derzelven zal veroorlooven. Met dien veri'!tande altijd, dat wanneer om 
bovengemelde oorzaken, meer dan een pakket wordt terug gehouden, deze latm· 
zullen worden verzondeu, in volgorde volgens den tijd der posting. 
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Alle andere W etten en Regulation op het stuk der Posterijcn in dozen Staat 
vastgesteld, worden bij doze herroepen en buiten werking gesteld. 

Doze Ordonnantie zal kracht van wet hebben drie maanden na publicatie. 

Aldus vastgesteld op heden, den 81sten Mei, 1877. 

G. P. VISSER, Voorzitter. 
P. F. R. DE VILLIERS, 

Secretaris V olksraad. 

ORDONNAN'fiE No. 32, 1877. 
Ordonnantie regelende het Registreeren van Stemgerechtigden in den 

Oranjevrijsta.at. 

Aangezien Art. l V van de Constitutie bepaalt, dttt tot het kiezen van leden van den 
V olksraad eii van den Stan,tspresident bevoegd zijn, aile meerderjar·ige bnl'
gers:-

(a). Die in den Staat geboren zijn; 

(b). Die vast eigendom to hunnen naam geregistreerd hebbeu tot eene onbe
laste waarde van minstens £1;)0; 

(c). Die huurders zijn van vast eig-endom, hetwolke eeno jaarlijksche hum·-
waarde heeft van minstens £86 ; · 

(d). Die een vast jaarlijksch inkomen hebben van minstens £200; 

(e). Die eigenaren zijn van eoerende goeder·en tot eene wan.l'de van minstens 
£300, en minstens 8 jrtren in den Staat hebben gewoond ; 

l~n aangezien het wenscholijk is, dat er een register zal gemaakt wmden vttn aJle 
personen, die gerechtigd zijn om voor eonen Staatspresident of Leden van den 
Volksraad te stemrner:i, zoo heeft de Volksraad vari den Oeanjevrij~,taat goed
gevonden to bopalen en vast te stollen, gelijk hij doet hij doze : 

L.-De Staatspresident zal binnen drie maanden na het in working treden vaa1 
deze Ordonnantie, door eeno tot dat einde door hem uit to vaardigen Proelamatie; 
een persoon in elke stad of dorp en in elke wijk of veldcol'lletsclmp wonende, be
noemen en aanstellen, om eene alphabetische lijst voor elke sta,d of dorp en iedore 
wijk of veldcornetschap uit te maken, van aile perwnen in zoodanige stad of dorp 
en in zoodanige wijk of veldcornetschap wonende, die stemg::Jrechtigd ·zijn; en de 
personen, aangesteld om zoodanigc lijsten uit te maken, zullen daarin opnemen de 
1mam en, zooveel doenlijk, het adres \'a.n elken persoon, die oveeeenkomstig de 
Constitutie, stemgerechtigd is, ahmode van elkon porsoon, die in geschrifte onder 
zijne handteekening, ondorteekend door twee getuigen, aanspraa.k maakt, om als 
stemgerechtigcle in die lijst to worden opgenornen. 

2.-De Staatspresident zal door eene dergelijke Pt'oclamatie jaarlijks eene 
gelogene plaats in elko stad of dorp en in elke wijk of veldcornotschap bepa.len, 
waar de persoon, die aangesteld is om de bovengemelde lijst uit to makcn, tegen
woordig c-;al zijn op de in clio Proclnmatie tot, dftt einde genoemde dagen, door dell 
Staatspresident te worden bepaald, en op welke plaatsen alle personen geroehtigd 
zullen zijn te verschijnen, ten einde ztllf aanspraa.k te maken om op de lijst van 
stemgorechtigden geplaatst te worden, of de aanspraf1k yan eenigen anderen pel'
soon in goschrifte gemaakt, over te leggen. 

0.-Indien eenig persoon nalatig ?:al bEj\ren, om in de door den Sta.atspresi
dent · bepaalde dn,gen zijn nan.m als stcmgerechtigde op de lijst te doen plaatsen, 
zal hij beschonwd worden gPene stem te mogen nitbrengen voor den tijd van twnalf 
maanden, als wannecr wedet· door den Staatspresident bij Proclamatie kennis zal 
wonlen gegeven tot hot registreeren van stemgerechtigden. 
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4.-Alle personen, welke in den tusschentijd hetzij door meerderjarigheid of 
anderszins, in de Constitutie bepaald, stemgerechtigd worden, zullen het rechtheb
ben hunne namen in het dorp of in de wijk of in 't veldcornetschap waar zij woon
achtig zijn, bij den daartoe aangestelden persoon te laten registreeren. 

5. Geen stemgerechtigde zal het recht hebben zijne stem uit te brengen dan 
aileen in de stad, dorp, wijk of veldcornetschap, waar zijn naam geregistreerd is; 
maar kan bij zijn vertrek uit zoodanige stad, dorp, wijk of veldcornetschap, een 
certifikaat als stemgerechtigde van den bevoegden ambtenaar op aanvraag verkrij
gen, om alsdan zoodanig certifikaat in het dorp, wijk of veldcornetschap, waar hij 
zich ter woon vestigt, binnen den tijd van dertig dagen in te leveren bij den daar
toe aangestelden persoon, zoodat bij het opnemen der stemgerechtigden, de ambte
naar in staat gesteld zal zijn, indien de kiezing voor eenen Staatspresident of Lid 
van den Volksraad plaats vindt, nauwkeurig op zijn register te zien of aile perso
nen, welke hunne stemmen uitbrengen, op zijne lijst als stemgerechtigden staan. 

6.-Elk persoon, door den Staatspr~sident aangesteld tot het opmaken van 
zoodanig register, zal verplicht zijn eene kopij van dat register te maken, en de 
personen in de wijken of veldcornetschappen zullen zulke kopijen moeten toezenden 
aan de verschillende Landdrosten van hunne districten, welke verplicbt zijn eene 
generale lijst of register op te maken van het dorp, de wijken of veldcornetschap
pen, elk in het bijzonder, en eene kopij van deze generale lijst op te zenden aan 
den Gouvernements Secrctaris, te Bloemfontein. 

7.- Elk Landdrost zal verplicht zijn eene kopij van de alphabetische lijst 
van de stemgerechtigde burgers in zijn district op te maken en te publiceeren in 
de Gouvernements Courant, en doen aanplakken aan het kantoor, ter inzage 
van personen, welke wenschen objectien in te dienen tegen eenig persoon, 
die zijnen naam als stemgerechtigde heeft Iaten op de lijst plaatsen, maar zulke 
objection zullen niet later dan twee maanden na den door den Staatspresident 
bepa.alden dag, volgens Artikel 2, worden aangenomen. 

8.-De I.1anddrosten van ieder district zullen moeten beoordeelen, of de objec
tien, welke door een of ander persoon gemaakt worden, die zoodanige persoon door 
getuigen zal moeten bevvijzen, gegrond zijn, en indien het mogt blijken, dat de 
persoon, tegen wien geobjectoerd wordt, niet stemgerechtigd is, zal zijn naam van 
het Register geschrapt worden. 

9.-Vol gens Art. lii der Constitutie zijn alle burgers, d!e den ouderdom van 
16 jaren bereikt hebben, bevoegd tot bet uitoefenen van het stemrecht, tot verkie
zing van Veldcornmandanten en Veldcornetten, en de daartoe aangestelda perso
nen in elke st.nd, dorp, wijk of veldcornetschap zn1len verplicht zijn alph~Lbetische 
lijsten op te mn.keu van alle personen, welke volgens Art. III der Constitutie, stem
gerecht.igd zijn. 

10.-De volgende personen worden niet beschouwd stemgerechtigd te zijn, 
namelijk: deznlke welke zich ter woon onder een Gouvernement hebben geves
tigd; welke krankzinnig zijn, of zich schuldig gemaakt hebben aan de volgende 
misdaden, zooals hoogverraad, moord, meineed, verkrachting, diefsta1, vervalsching 
of falsiteit, tenzij zij van :mlke beschuldigingen vrij gesproken zijn. 

11.-Degenen, die het burger- en stemrecht verkregen hebben onder de Con
stitutie welke in 1854 werd vastgesteld, zijn gerechtigd hunne namen te doen 
eegistreeren, even als degenen, die onder de Constitutie van 1866 het stemrecht 
verkregen hebben. 

SCHEDULE A. 

VORM VAN APPLICATIE. 

Aan den ................................ . 
aangesteld om de namen der stemgerechtigden te registreeren in het dorp, ( wijk 
of veldcornetschap) ........... , ................. . 
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Geliev·e kennis te nemen, dat ik, de ondergeteekencle, mijnen naam wensch 
geregistreerd te hebben op de lijst der stemgerechtigden voor een .Staatspresi
dent of Lid van den Volksraad, in het dorp, enz. 

(Dtttum) ................................. (Geteekend) ................................... . 

Getnigen: 

SCHEDUI.~E B. 

VORM VAN C.ERTIFIKAAT. 

lk, de ondergeteekende ................. . 

van het dorp (of wijk, enz.) .............. . 

certificeer hiermede, dat ......................................... . 

als een stemgerechtigde voor Staatspresident of Lid van den Volksraad op het 
Register in bovengemeld dorp, (of wijk, enz.), ingeschreven is. 

( Geteekend) ....................... . 

(Plaats) ................................... . 

(Datum) ....................... ? ........ . 

Deze Ordonnantie zal in de eerstvolgende Gonvemement8 Oonrant gepubliceerd 
worden, en acht dagen na pnblicatie kracht van wet hebben. 

Aldus vastgesteld op heden, den 31sten dag van Mei, 1877. 

Bloemfontein, 31 Mei, 1877. 

G. P. VISSER, VoorziUer, 

P. F. R. DE VILI_.jiERS, 
Sec. van deli V olksraad. 

ORDONNANTIE No. 33, 1877. 
~ ademaal bet wenschelijk en raadzaarn geacht wordt te bepalen, in hoe verre 

Gouvernements Ambtenaren of hunne e.chtgenooten, zich in eenige soort van 
handel of bedrijf, enz., mogen begeven. 

~ij het bij deze vastgesteld: 

Dat. geen ambtenaren van dezen Staat, hetzij direct o:f indirect zich zal 
mogen inln,ten met Koophandel, Agentschappen of eenig heroep of ambttcht, winst 
en voordeel afwerpencle, en waat·door zijne verantwoordelijkheid, pligtsbetrachting 
of positie zonde worden geaffecteerd, met dien vel'stande evenwel; 

Dat onder Ambtenaren hierin bedoeld, niet zijn hegr·epen \T eldkornetten, 
Kt·ijgsofficieren, private personen als Vrederegters of Postrneesters ageerende, of 
zulke personen die mogten worden aangesteld om tijdolijk de eene of andere be
trekking waar te nemen, zonder op finale aanstelling in die betrekking aanspmak 
te maken ; en verder ; 

Dat niets in deze Ordonnantie zal worden nitgelegd to vorhinderen, dat zu1ke 
ambtenaren zullen vrij zijn, zulke huishondelijke scbikk1ugeu te maken, als zij 
~ogen goedvinden, mits dergelijke scbikkingen zich niet uitstl'ekken, tot het 
drijven van Koophandel, Agentschappen, of eenig boroep of ambacht door middel 
lmnner echtgenooten, waarvan de uitoefening hun in d.eze Ordonnantie verboden 
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is, of den ambtenaar of zijne echtgenoote in directe verbinding met het • publiek 
_ zoude brengen ; en verder ; , , ) , _ 

Dat niets in deze Ordonnantie zal worden uitgelegd als te verhinderen den 
Staatsprocureur of andere ambtenaren, in de uitoefening van zoodanige extra 
werkzaamheden, als hun bepaald door de bestaande wetsbepalingen worden toe
gelaten. 

Aldus vastgesteld door den V olksraad van den Oranjevrijstaat, op heden den 
;nsten dag van Mei, 1877. 

Bloemfontein, 31 Mei, 1877. 

G. P. VISSER, V oorzitter. 

P. l( RIJK D~J VILLIERS, 

Secretaris Volksraad. 

ORDONNAN'riE No. 34, 1877. 

Nademaal het noodzakelijk is, de betrekkelijke Raadsbesluiten van 15 Juni, 1876, 
te herroepen. 

Zoo besluit de Volksraad, gelijk hij doet bij deze :-

1.-Beide Raadsbcsluiten als bovengenoemd, betreffende afschaffing van het 
ambt van Kommandant bij Kapitein Paulus Mopelie, worden bij deze herroepen. 

2.-0rdonnantie No. 3, van 1866, wordt bij deze verklaard van voile kracht 
te zijn, als vastgesteld op den 23sten Mei, 1866. 

3.-De Kommandant bedoeld in Ordonnantie No. 3, 186G, zal vorplicht zijn 
te wonen binnen bet grondgebied van Witzieshoek, als afgegeven aan Paulus 
Mopelie ter bewoning door hem en zijn volk. 

Aldns vastgcsteld op heden den 9den van Juni, 1877. 

Bloemfontein, 9 .Junij, 1877. 

G. P. VISS~JR, Voorzitter. 

P. ~'. R. DJiJ VIT.JJ..~IER.S, 

Secretaris Volksraad. 

OJt'DONN.A.NTIE No. 35! 1877. 

Ordonnantie tot aauyulling van zekei·e 1eemton in Ot·donnantie No. 1, H:Wti. 

Nademaal in Ordonnantic No. 1, 1866, geene voorzieuingen ziju gemaakt dat 
Krijgsofficieron gedurenrle oorlogstijd het regt hebben van getuigen eeden af 
te nemen, en welk soldij de Kommandanten zullen genieten, 

Zoo besluit de Volksraad, gelijk hij doet bij deze :-

1.-Alle Krijgsofficieren, hehoodijk als zoodani.g aangei:!teld voJgens de wetten 
van dozen Staat, zoolang zij geduronde oorlogAtijd in het veld zijn, zijn geregtigd 
van eenigen persoon den oed a£ te nemcn, even a] sof zij mot de mn gt van V rede
regter waren bekleed. 

2.-G-edurende oot·logstijd zal elk Hoofd-Kommamtlant, aan lret hoofd elker 
afdeeling, dagelijks de som van £1 ( een pond sterling) en elk .Komma.ndant de 
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I!IOm van tien shillings, als soldij genieten, zoo lang zij in die betrekking in het 
veld zijn. 

Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben, twee maanden na publica tie. 

Aldus vastgesteld op heden den 9den Junij, 18'7'7. 

G. P. VISSER, Voorzitter. 

P. F. R. DE VILLIERS, 

Bloemfontein, 9 Junij, 18'7'7. Secretaris Volksraad. 

ORDONNANTIE No. 36, 1877. 

1.,ot oprigting van een Landmeter-Generaals Kantoor, en bepalende de pligten 
van den Landmeter-Generaal en wijze waarop Plaatsen en andere Vast.e 
Eigendommen in den Oranjevrijstaat zullen worden opgemeten. 

Nademaal het noodzakelijk is geworden, dater meer nauwkeurigheid en omzig
tigheid in de opmeting van vaste eigendommen in acht worden genomen, en 
eene behoorlijke controle daaromtrent worde gehandhaafd, ten einde overlap
pingen en daaruit spruitende disputen te vermijden en de hieromtrent be
staande wetten en regulatien te consolideren en vereenvoudigen, zoo besluit 
de V olksraad als volgt :- · 

1.-Er zal een Landmeter-Generaal zijn. 

2.-De Landmeter-Generaal zal de navolgende plichten te vervullen hebben :-

(a). Dadelijk na zijne aanstelling zal hij zich onledig houden met het 
compileeren of zamenstellen van generale plannen van aile opgemetene 
plaatsen, waarvan de grondbrieven en kaarten reeds zijn uitgereikt. 

(b). Aile nieuwe grondbrieven van gemetene kaarten worden door den Land
meter-Ge11eraal uitgemaakt en ter onderteekening aan den Staats
president overhandigd, welke onderteekening niet geschiedt voor en 
aleer de Landmeter-generaal zich van de volgende feiten zal hebben 
verzekerd, namelijk :-

Dat de onderlinge bestaanbaarheid der op de kaart gegevene getalwaarden 
is overeenkomstig formulen in Ord. No. I, 1863. 

Dat de opmeting correct is. 

Dater geene overlappingen of andere objectien hoegenaamd bestaan. 

(c). Bij de verdeeling van aile gemetene plaatsen door eenen Gouvernements 
Landmeter, zal de Landmeter-Generaal dat gedeelte dat overgemaakt 
of getransporteerd wordt, of nog overgemaakt of getransporteerd moet 
worden, van de origineele kaart en het generale plan, in zijn kantoor 
liggende, aftrekken en de overblijvende grootte aanteekenen, waarna 
hij dezelve den Registrateur van Acten ter registratie zal overhandigen 
en daarna in de archieven van bet Landmeter-Generaalskantoor 
bewaren. 

3.-De Landmeter-Generaal zal ambtshalve Voorzitter zijn van eene Com
missie van Examinatoren, tot het afnemen van het Landmeterff examen voor den 
Oranjevrijstaat, welke commissie verder bestaan zal uit den Inspecteur van 
Onderwijs en eenen anderen Landmeter door den Staatspresident te worden be
noemd. 

4.-De Landmeter-Generaal zal zorgen dat op ieder Landdrostkantoor een 
standaard van lengtemaat voorhanden is, waaraan de Gou vernements Landmeters 
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gehouden zijn hunne meetkettingen te toetsen en elke Landmeter zal aanspreke
lijk zijn voor eenig verschil in zijnen ketting. 

5.-Wanneer de Landmeter-Generaal met het oog op artikol 2, letter (b) 
dezer Ordonnantie zal bepeuren dat een Landmeters kaart foutief is gemeten, of 
andere reeds gemetene kaarten overlappen, of van dezen verschillen in grootere 
mate dan bij eene juiste opmeting het geval behoort te zijn, zal hij zulke kaart 
of aan den Landmeter terug zenden-of, indien hij zulks noodig oordeelt, de 
berekeningeu en bet veldboek van dien Landmeter ter inzage opeischen en indien 
hij eenige font of fouten daarin vindt, die notuleeren, den betrokken Landmeter, 
met terugzending dier berekeningen en het yeldboek, daarvan kennis geven en 
gelasten zulke font of fouten onmiddelijk te herstellcn op zijne eigene kosten. 

6.-Wanneer het bewezen wordt dat eenig Landmoter verkeerde opmetingen 
maakt door moedwil, wangedrag of onbekwaamheid in zijne hoedanigheid als 
Landmeter, zal de Staatspresident, na daarvan rapport ontvangen te hebben van 
den Landmeter-Generaal, zoodanige I.1andmete-r kunmm schorsen voor eon tijd van 
niAt minder dan zes en niet meer dan twaalf ma.anden, zullende hij ve-rde-r gehou
den zijn tot schadevergoeding voor de schade, aan partijen berokkend. 

7.-De Staatspresident zal eenen bekwamen Landmeter benoemen als Land
meter-Generaal, tegen een salaris van £600 per jaar. 

8.-Elk I.1andmeter zal, tenzij wettiglijk verhinderd, binnen drie maanden na. 
zijne gedane opmetingen, de kaarten daarvan aan den La.ndmeter-Generaal zenden 
en deze zal, na dezelve onderzocht. en bestaanbaar gevonden te hebhben, zoo als in 
Artikel 2 vermeld, zulke kaarten bij goedkeuring publiceeren, of bij afkeuring 
aan den Landmeter ter ratificatie terug zenden in dienst. 

9.-Zoodra de Landmeter-Generaal, volgens Artikel 2, eene kaart correct 
beschonwt, zal hij dewlve dadelijk in de Gmwernements Oo1trant deen publiceeren 
gedurende een tijd van drie maanden, en indien na verloop van dien tijd er 
geene protesten volgens bestaande \vetten zullen ziju ingeleverd of andere ohjcctien 
in den weg zijn genomen, wordt de grondbrief op de gewone wijze uit.gemaakt. 
De k~al"t zal, door de Landmeter-Generaal's handteokening bekrachtigd, aan den 
door ZHEd. den Staatspresident geteekenden grondbrief gehecht worden, welke 
grondhrief alsdan, na van de benoodigde zegels te zijn voorzien er.t de recognitie 
daarop volgens wet en 't getal morgen zal zijn bepaald, door den Registrateur van 
Acton zal worden geregistreerd, die na registratie het duplicaat aan den Land
met,er-Generaal ter bewaring in zijn kantoor zal overhandigen en het originee] aan 
den fJanddrost van het district waar de plaats gelogen is, zal toezenden, om aan 
den cigenaar of diens gemagtigde, nadat de recognitie tot datum is aangezniverd, 
te worden afgegeven bij betaling daarvan volgens tarief. 

10.-Beha.lve de zijden, hooken en grootte der kaart volgens Ordonnantie No. 
1, 18G3, zal elk Landmeter verpligt zijn, duidelijk en naanwkeurig op te geven op 
elke door hem vervaardigde lmart, de groott.e van den hoek die de langste lijn op 
de kaart maakt, met den waren meridiaan, 1:.e. het ware Azimuth der langste zijde 
gerokend >an Noord of Znid, den magnetischen meridiaan en de miswijzing van 
bet kompaR tot enkele minuten v-an cenen gran.d, alsmede de co-orclinaten van elk 
baken gerekend van de basis der driehoeksmeting van zoodanige plaats. 

ll.-Behalve hetgeen in voorgaand artikel is vermeld, moeten op aile Land
metcr-3kaarten nog duidelijk worden aangegeven het nommer der plaats, den 
naam van den geregistreerden eigenaar, het nommer en den datum des grondbriefs 
of dcr tra.nsportacte, den datum van opmeting, de namen der aangrenzende 
plaatsen en de wijk en het district waarin gelegen. 

12.-Elk I.1andmeter zal de miswijzing van ziju kornpas berekenen en de lengte 
zijns meetkettings toetsen elko zes maanden, hierin nalatig zijnde vervalt hij in 
eenc boete niet te bovenga.ande £10 steding. 
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13.-W anneer eene opmeting door eenen Landmeter zal worden gedaan, zal 
hij minstens zes weken daarvan in de Gou.vernements Courant kennis geven, en 
bovendien de omliggende grondeigenaron, indien tijdens de opmeting op hunno 
plaatsen woona.chtig en tegenwoordig, per brief onder zijno handteekening kennis 
geven ten rninste 24 nren, voor zijne werkza.amheden beginnen. 

14.-Niemand kan toegelaten worden aJs Gonvernements I_jandmete:r in dezen 
Staat, of hij zal een schriftelijk examen mooten hebben gepasseerd voor de Com
missie van Ex:aminatoren, in Artikel :3 vermeld, :in de theorie en pra.kti;jk der 
I-1andmeetkunde, . bestaande nit het programma van kundigheden vermeld i 11 

Artikel 15, en eene horgacte ten genooge van ZHEd. den Staatspresident hebhen 
gepasseerd voor de som van £500 sterling en £12 sterling zal hebben gecleponeord 
bij aanzoek ten kantore van den Gouvornements Becrctnris, tor vergoeding der 
commissie en in handen van den Voorzittm· der gemelde commissie, den vo1gendon 
eed hebben afgelegd, namelijk :- · 

Ik, --------- zweer trornv aa.n hct Gouvernement van den St::tat 
en dat ik naar hot beste van mijn vermogen zonder gunst de aan mijn ambt ver
bor:dene plichten, vlijtig, trouw en eerlijk zal waarnemcn en uitoefenen volgenfi 
wet. Zoo waarlijk helpe mij God ! 

15.-Het programma van kundighoden benoocligd hij cxamons van I~and
meters, is als volgt :-

THgORI<~TISCH : 

1. De Rekenkunde (Arithmetic). 

2. De Stelkunst (Algebra). 

3. Geometric. 

4. Vlakke Driehoeksmeting. 

5. Bol vorrnige Driehoeksmeting: 

6. Geodresie en Astronomic. 

PRAK'l'lf:!CH : 

1. Het gebrnik der I.andmeetkundige en A.stronomische Inst!'umenten. 

2. 'ropographie en constructie van kaarten en plan non en het gehruik der 
mstt·umenten daartoe benoodigd, ~zooals schalen, de Transportenr 
Pentagraph, enz. 

3. Observation voor breedte en lengte (latitude en longitude), Azimuth en 
Tijd, miswijzing van bet kompas, cnz. 

4. De co-ordinaten. berekeningcn en ?e toepassing daarvan op de Trigonome
trische metmg en de berekemngen van T..Jandmeters kaarten. 

5. De berekening en bewerking van cone Trigonometrische meting op groote 
schaa.l en de toepassing dartrop van l~egendres en andere gelijksoortigt~ 
Thcoremas. 

6. De hermeting van vaste eigendommcn, ton einde verdeeling te bcworkstel
ligen onder alle mogelijke voorwaarden, en nJles volgens de regelcn clel' 
MeetkunFlt, alsmede het viJHlen \'an verlorene bakens. -

16.-De Ijandmoter-Generaal zal ja:.trli;jks, eene maa.nd voor de zitt.ing van 
den Volksraad, rapport zijner verrigtingon doen aan ZHBd. den StaatspreRident. 
ter informatie van den Raad. 
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17.-.A.lle wetsbepalingen in strijd met deze Ordonnantie worden hierdoor 
herroepen. 

18.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben na nfkondiging derzelve 
door den Staatspresident. 

Aldus vastgesteld op heden den 11den Junij, 1877. 

G. P. VISSER, Voorzitter. 

P. F. R. DE VILLIERS, 
Socretaris V olksraad. 

ORDONNAN'rrB No. 37, 1877. 
Yademan.l het noodzakelijk bevonden wordt Ordonnantie No. 4, 1876, te .herroe

pen, en andere middelen te berarnen, waardoor de Hoofdwegen in den Oran
jevl'ijstaat in goede orde kunnon gebracht worden en in stand gehouden, zoo 
is het dat bij deze bepaald en vastgesteld wordt .:-

1.-0rdonnantie No. 4, 1876, en alle andere wetten, die strijdig mogen zijn 
met. de bepalingen dozer Ordonnantie, worden bij deze herroepen en nietig ver- · 
klaard. 

2.--Het Uitvoerend Gezag zal, in overleg met de Landdrosten der verschil
lende districten, op elken hoofdweg in dezen Staftt, een of meer Tolhekken doen 
plaatsen, welke jaarlijks bij publieke veiling, aan den meestbiedenden zullen ver
pacht worden. 

3.-De Pachter van ieder 'rolhek zaJ verplicht zijn securiteit te stellen voor 
de behoorlijke betaling der pachtpenningen, overeenkomstig het door hem aange
gnan contraet, ten genoege van het Uitvoerend Gezag. 

4.-De Pachterof Tolgaarder zal 'folgelden mogen eischen, niet te boven
gaande het volgende tarief, te vveten :-

v oor elken be laden rrransportwagen 
V oor een beladen tent- of kortwagen 
V oor een lodigen wagen, de helft van genoemde bedragen 
Voor eeu njtuig met 6 paardeu of ezel~ ... 
V oor een ka.t· of ri:jtuig met 4 paarden of ezels 
V oor een ka.r of rijtuig met ~ paarden of ezels 
V oor een extra paard o£ e:~:el 
V oor een man te paard 
Voor elk los paard of muil ... 
Voor elk stuk hoornvoe 
V oor elke 100 schapen of bokken ... 
Voor elke kar of rijtuig met 2 wielen, achter een voertuig gebonden 
Voor elke kar mot 4 wielen achter een voertuig gebonden 

... £0 
0 

0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 

3 
~ 

1 
1 
1 
0 
0 
0 
0 
l 
0 
0 

6 
6 

6 
0 
9 
3 
3 
1 
2 
0 
3 
6 

5.:._ Voor alle rijtuigen, ruiters, enz., door een Tol passeerende, behoeft 
t~lechts eens Tolge1d te worden betaa.Id, indien zij op dcnzelfden dag terugkeeren. 

6.-De opbrongst van gezegde rrollen zal worden besteed aan het in orde 
houden van diewegon, warLrop zij geplaatst zijn. 

7.-Hct in ordc brengen en in stand houden der wegen moeten bij den tender 
worden aanbestecd; zullencle echter geen tender, het bedrag der opbrcngst vau de 
rrol of rrolleu op den weg te bovengaande, worden aangenomen, e,n zal de Tende
raar sccuriteit mocten stollen voor de behoorlijke uitvoering van den tender, te11 

genoege van het Uitvoerend Gezag. 
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8.-W anneer aan den Landdrost van het district, waarin de weg gPlegen is, 
door eenigen persoon informatie wordt ingebracht dat een hoofdweg reparatie 
vereischt, zal de Landdrost eenen V eldcornet of Vrederechter gelasten, zoodanigen 
weg te inspecteere.a en daarop te rapporteeren. 

9.-Ingeval uit zoodanig rapport zal blijken, dat zoodanige weg niet in orde 
is, zalde Landdrost daarvan dadelijk aan den Tenderaar kennis geven; en ingeval 
de weg door dezen niet dadelijk in orde wordt gebracht, zal de Landdrost eeu 
voldoende getal gevangenen of andere arbeiders uit.zenden, onder een of meer 
vertrouwbare constabels, om dien weg in orde te brengen, op kosten van den Ten
deraar, die ook in elk geval de kosten van Inspectie en Rapport zal hebben te 
betalen. 

10.-Wanneer eene of meer partijen veroordeelde of vrije arbeiders gezonden 
moeten worden om wegen te repareron, zal de Landdrost de macht hebben, indien 
zulks noodig is, een of meer geschikte personen aan te stellen en in te zweren, als 
Speciale Constabels, om opzicht over bet werk en de arbeiders te houden, tegen 
een salaris van tien shillings per dag. 

11.-De Tenderaar zal toezien dat aile wagendriften door rivieren of sprui
ten, op de hoofdwegen in zijn district, zullen worden gemaakt, indien mogelijk, 
over een klipplaat, of anders op de meest geschikte plaats, en zal de belling niet 
meer dan 2 voet op de 20 zijn, behoudens de bepalingen van Ordonnantie No. 1-
1871. 

12.-Eenig persoon, die watervoren door de publieke wegen graaft, zonder 
dezelve behoorlijk te overbruggen, of met klippen nit te leggen, of die op eenige 
andere wijze den publieken weg vernielt, zal onderhevig zijn aa.n eene boete niet 
te bovengaande £10 (Tien pond stg.), of eene maand gevangenisstraf, benevens 
vergoeding van geledene schade, door zoodanige vernieling veroorzaakt. 

13.-Niemand zal op den openbaren weg mogen uitspannen, of vuur maken, 
of eenige verhindering op den weg toebrengen, onder eene boete van niet minder 
dan 5i. ( vijf shillings stg.) 

14.-Ingeval de voerman of drijver van een rijtuig, bij inzakken of vastzet
ten van zulk rijtuig, den weg omgraaft., zal hij verplicht zijn het gat behoorlijk 
dicht en even te maken, onder verbeurte bij nalatigheid, van eene boete, niet te 
bovengaande £1 (Een pond stg.), of gevangenisstraf voor niet langer dan twee 
we ken. 

15.-De voerman van ieder rijtuig zal verplicht zijn de voertnigen, die hij 
ontmoet, aan zijne regterzijde te doen passeeren ; en wanneer hij een voertuig van 
achteren wil passeeren, naar den rechterkant uit te draaijen; en zullen voerlieden 
elkander de helft van den weg toestaan; zullende elken overtreder van dit artikel 
onderworpen zijn aan eene boete Yan niet minder dan vijf shillings of niet meer 
dan £1 (Een pond stg.), of gevangenisstraf voor niet minder dan drie en niet 
meer dan veertien dRgen. 

16.-De eigenaar of bestuurder van eenig voertuig, wiens trekdieren op weg 
mochten sterven, zal verplicht zijn dezelve minstens vijftig treden van den weg te 
doen sleepen; behoudens het bepaalde bij Ord. No. 1, 1854, en Ord. No. 1, 1875. 

17.-De aanklagers van overtredingen onder de bepalingen dezer Ordonnantie 
zullen gerechtigd zijn, bij overtuiging, tot de helft der boeteu. 

18.-Alle zaken omtrent overtredingen dezer Ordonnantie, kunnen door den 
Landdrost, onder wiens jurisdictie zij vallen, summier worden behandeld. 

19.-Alle rijtuigen, gebruikt in het maken van wegen en andere publieke 
·werken, insluiten~e bet maken van bruggen over (1e Oranjerivier, worden vrijge-
8teld van de betahng van Tolgelden. 
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20.-Deze Ordonnantie zal kracht van wet hebben eene maa.nd na publicatie, 
·doch zullen de Tolgelden niet geheven kunnen worden, clan na Proclamatie van 
het tarief door het Uitvoerend Gezag. 

Aldus vastgesteld op heden den 19den dag van Junij, 1877, 

Bloemfontein, 19 Jnnij, 1877. 

G. P. VISSEI~, Voorzitter, 

P. F. R. DE VILLIERS, 
Secretaris Volksraad. 

ORDONNA.NTIE No. 38, 1877. 
Regelende verdere inkomende inkomsten van Zegelregten, on wijzigencle Artike1 

15, Ordonnantie No. 1, 1859. 

De V olksraad besluit, gelijk hij doet bij deze :-

1.-Paspoorten door den Staatspresident uitgereikt aan pert>onen, die naar 
buiten 'slands reizen, moeten belegd worden met eon zegel van £1 (Een pond stg.) 

2.-Voor Legalisatie van documenten onder handteekeniug en ambtszegel van 
.den Gouvernements Secretaris, moeten zoodanige documenten belegd worden met 
een zegel van twee shillings. 

3.-Huwelijks-registers, welke door bet Gouvernement aan Predikanten en 
Zendelingen verschaft worden, moeten met een zegel van een shilling voor elk 
huweliik belegd worden. 

4.-In plaats van twee shillings en zes pence, welke betaald moeten worde11 
voor een huwelijks-certificaat, overeenkomstig Art. 15, van Ordonnantie No. 1, 
1859, moet zoodanig certificaat belegd worden met een zegel van twee shillings en 
zes pence. 

Aldus vastgesteld op heden, den 27sten dag van Junij, 1877. 

Bloemfontein, 27 Junij, 1877. 

G. P. VISSER, Voorzittor. 
P. 1!,. RIJK DE VILLIERS, 

Secretaris V olksraad. 

ORDONNANTIE No. 39, 1877. 

De V olksraad, overwegende dat bet noodzakelijk is verdere bepalingen te maken 
dat licentien behoorlijk uitgenomen worden, besluit gelijk hij doet bij doze :-

1.-Alle overtredingen van de Raadsbesluiten van 26 Februarij, 1862, .J 
Maa.rt, 1864, en 7 Maart, 1864, alsmede hot Raadsbosluit van 27 Junij, 1877, 
betreffende licentien van Rondreizende Handelaars en Winkels in Goud, Zilver 

·Oil Juwelierswaren, Procureurs, Geadmitteerde Agenten, Notarissen, Geadmit
~eerde Geneeskundigen en Gouvernements Landmeters, worden gebragt voor het 
Hof van den Landdrost en behandeld en gestraft overeenkomstig de bepalingen 
van Artikel 7, van Ordonnantie No. :3, 1.859. 

2.-De Landdrostklerken zullen toezien, dat de in Artikell, genoemde per
sonen hunne licenties behoorlijk uitnemen, en indien zij zulks niet doen, zullen 
zij niet mogen practiseet·en. 
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3.-Deze Or~onnantie zal kracht van wet hebben, eene maand na p11blicatie~ 

Aldus vastgesteld op heden den 28sten dag van Junij, 1877. 

Bloemfontein, 28 Junij, 1877. 

G. P. VISSER, Voorzitter. 

P. 1!1 , R. DE VILLIERS, 

Secretaris Volksraad. 

Ol~DONNANTIE No. 40, 1877. 
De H.aad besluit :-

1.-Dat voortaan aile Hoofd- en Takbanken in dezen Staat eene licentie 
moeten betalen van £200 des jaars en herroept mits deze het Raadsbesluit 
van 21 Mei, 1877, betrekkelijk eene belasting van een-en-half · (1 t) per cent .. 
op circulerende banknoten. 

2.-Deze Ordonnantie zal in werking treden acht d::Lgen na publicatie. 

Aldus vastgesteld op den 6den dag van Julij, 1877. 

Bloemfontein, 6 Julij, 1877. 

G. P. VISSER, Voorzitter. 
P. ] 1

• R. DE VILLIERS. 

Secretaris Volksraad. 

OltDONNAN'riE No. 41, 1877. 
Ordonnantie regelende de wijze waarop Maten en Gewichten geijkt moeten 

worden, enz. 

Aangezien het wenschelijk en noodzakelijk is dat er voorzieningen gemaakt 
worden betrekkelijk het onderzoek van ijken van Maten en Gewichten onder 
de bepalingen van Ordonnantic No. 1, 1869, welke afgekondigd is in de 
Gouvernements Oo,urant van den 12den Januarij, 1876, en kracht van wet 
heeH bekomen van af den 1sten Februarij, 1877: 

Zoo heeft de V olksraad van den Oranjevrijstaat goedgevonden te bepalen en vast 
te stellen, gelijk hij doet bij deze :-

1.-Het ijken van Maton en Gewichten, zoo als in Artikel 2, van Ordonnantie 
No. 1, 1869 bedoeld, wordt mits dezen opgedragen aan de Commissarissen van de 
Municipaliteit van elk districts Hoofdsta,d waar zoodanige Municipaliteit overeen
komstig Ordonnantie No. 8, 1856 bestaat; alsmede aan de Commissarissen van de 
Municipaliteit van eenig dorp of stad, geene districts hoofdstad zijnde, echter 
onder de hier navolgende voorschriften en bepalingen. 

2.-ZHEd. de StaatRpresident wordt gemagtigd, op aanzoek van de Commis
sarissen van eenige Municipaliteit, een of meer stollen van Standaard Maten en 
Gewichten, onderzocht en beproefd, aan den Sta.dsklerk van zoodanige Municipa
liteit, of aan zoodanige ander persoon ten behoeve van de Municipaliteit, als in 
Artikel 1 hierboven vermeld te verschaffen, ten einde bij zoodanige Municipaliteit, 
Stadsklerk of eenig auder persoon door de Municipaliteit daartoe behoorlijk 
aangesteld in behoorlijke bewaring gehouden te worden, en dergelijke Mateu en 
Gewichten, aldus verschaft, zulleu, tot dat het tegendeel zal bewezeu worden, 
gehouden en geacht worden overeen te komen met de copijen der, of het 
model van de Standaard Maten en Gewichten van dezelfde soort en b.enaming in 
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het Tbesaurier Generaa-ls Kantoor, volgens Artikel 3 van ge7;egde Ordonnantie 
No. l, 1869, bewaard, en geschikt en naa,uwkeurig te zijn om de juistheid van 
andere M,1ten en Gewichten te toetsen en te beproeven, met dien verstande nog- . 
tbans dat zoodanige Maten en Gewicbten aldus verschaft, niet beschouwd en 
gehouden zullen worden ongescbikt te zijn voor bet gezegde doe!, om rede dat 
dezel ve of eenige daa1·van niet gemaakt zijn van dezelfde sto:ffe of gelijkaardig 
metaal als de copijen en modellen, welke zoo als biervoren gezegd, in .het kantoot· 
van den Thesaurier Generaal gedeponeer·d en bewaard worden. 

3.-De Commissarissen van de ::M:unicipaliteit, dewelke copijen of modellen 
behoor]ijk beproefd, zooals in Artikel 2 hier·boven vermeld, zullen hebben ver
kregen, zullen na redelijke kennisgeving en ten allen redelijken tijde, eenige 
·daaavan verschaffen aan eenige persoon of personen, die daarom aanzoek mogen 
doen, ten einde de juistbeid hunner eigene Mat.en en Gewichten te onderzoeken, 
tegen betaling van 6d. sterling voor elke copij of model, dewelke door zoodanig 
persoon of personen mogt worden verlangd, en zoodanige gelden zullen strek
ken ten behoeve van de MunicipaJiteit al waar aanzoek des Mngaande wordt 
gedaan. 

4.-De Commissarissen van elke Munieipaliteit zullen het regt hebhen om een 
stads of dorps IJkmeester of eenig ander persoon aan te stellen, zoo als bet geval 
moge zijn, om de Maten en Gewichten ten allen redelijken t.ijde te ijken en te 
stempelen, op aanzoek van eenig persoon of personen. De IJkmeester aldus Mn
gesteld door de Cornmissarissen van eenige Municipaliteit of den Landdrost waa1• 
het geval zijn mogt dat geene behoorlijke Municipaliteit, in eenige districts hoofd
stad of rlorp mogt bestaan, zullen in handen van den Landdt'ost van het district 
in hetwelk hij mogt zijn aangestelrl, eenen ambtseed afleggen, om zonder aanzien 
des pot·soons zijne ambtspligten als IJkrneester ten uitvoer te brengen. 

5.-De sta.ds IJkmeester, of eenig ander persoon door de Commissarissen van 
eenige ..Mtmicipaliteit in dezen Staat bestaande benoemd, en schriftelijk aangesteld 
door Yolmagt, ten minste door drie wettig in functie zijnde Commissarissen 
onderteekend, zal hetzelfd.o regt hebben als gegeven aan den r .. anddrost, Vrede
regter· of Hoofdconstabcl van eenig district bij Artikel 7, Ordonnantie No. 1, 
1869, bepaald. 

6.-Er zal ten minste een maal in het jaar een onderzoek van aile Maten en 
Gewichten plaa.ts hebben op zoodanige tijd,, plaats of plaatsen als door den Land
drost vn,n het district zal worden bepaaJd, zullende echter door genoemden LfLnd
drost gecne andere plaa,tsen kunnen worden bepaald danzulke waar eene behoorlijke 
~funicipaliteit in behoorlijke werking zijnde, zal bestaan, en zullende van zoodanige 
tijd en plaats waar bet voorzegde onderzook zal geschieden, minstens eene m::tand 
in de Gouvernements Courant door pnblicatie worden kennis gegeven; en zal 
tevens zoodanige kennisgeving aan de buitenzijde der deur van bet Landdrostkan
toor, Stad- en Markthuis, of andere publieke gebouwen worden aangeplakt, eene 
maand voor den dag zooda,nig onderzoek bepalende, en alle personen die binnen 
zoodanig district, in de stad of dorp, Maten en Gewichten gehruiken \'oor den 
handel of eenige publieke bezigheid, zullen gehouden en verpligt zijn tegenwoordig 
te zijn op den bopaalden tijd en plaats, bij gebreke waarvan zij onderhevtg zullen 
zijn aan ocne boete, van niet minder dan vijf pond sterling en niet hooger dan 
vijf en t.wintig pond sterling. 

7.-De kosten van bet ijken van elke :Maat en Gewicht zal van tijd tot tijd 
worden hepaald door den Landdrost van bet district, al waar geene behoorlijke 
Mnnicipaliteiten, overeenkomstig Ordonnantie No. 8, 1856, zullen bestaan, doch 
in steden of dorpen alwaar eene behoorlijke en wet.tige Municipaliteit zal bestaan, 
aldaar zal het aan de Commissarissen van zoodanige Municipaliteit zijn overge
laten, om bet tarief voor het ijken van Maten en Gewiehten v1w tijd tot tijd tc 
bepalen. 
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8.-Ingeval e~ geene 1\funicipaliteit in eenige districts hoofdstad mocht be
staan, overeenkomstig Ord. No. 8, 1856, alsdan zal het aan den Landdrost van 
zoodanig district zijn opgedragen om eenen IJkmeester of eenig geschikt persoon 
daartoe aan te stellen, om de Maten en Gewichten te ijken, op dezelfde wijze als 
in Art. 4 dozer Ordonnantie aan de Commissarissen van eenige Municipaliteit is 
opgedragen; doch zal zoodanige benoeming of aanstelling in geen gevallanger 
van kracht zijn, dan totdat in zoodanige hoofdstad wederom cene behoorlijke 
Municipaliteit zal in werking zijn. 

9.-Ingeval, zoo als in Art. 8 vermeld, geene Municipaliteit mocht bestaan, 
alsdan zal de Landdrost van dat district met aile macht bekleed zijn, welke in 
deze Ordonnantie aan Commissarissen van eenige Municipaliteit is verleend, en 
znllen de gelden, zooals bij Art. 3 van deze Ordonnantie bepaald, in 's lands kas 
worden gestort. 

10.-De Lanudrosten van de verschillende districten zullen toezien, dat het 
onderzoek van alle Maten en Gewichten, zoo als bepaald bij Art. 6 dezer Ordon
nantie, zoo veel mogelijk geschiede gedurende de maand J anuarij van elk jaar, en 
zullen verplicht zijn van zoodanig onderzoek rapport in te zenden aan den Gouver
nements Secretaris op of voor den 1sten dag van Maart van elk jaar. 

11.-Tot tijd en wijle dat de Commissarissen van de Municipaliteiten znllen 
zijn voor?.:ien van zoodanige copijen van Standaard Maten en Gewichten, als in 
Art. 2 dezer Ordonnantie vet·meld, zullen de Landdrosten geauthoriseerd zijn om 
op aanzoek der Commissarissen van de Municipaliteiten van zoodanige districts 
hoofdstad of dorp, die copijen van de Staudaard Maten en Gewichten, welke, 
volgens Art. 4, Ordonnantie No. 1, 1869, ten huunen kantore blijven bewaard, ten 
gebruike te geven voor bet doel, zoo als in Aet. 3 dezer Oedonnantie vermeld, met 
dien verstande nogtans, dat ze niet van het Landdrostkantoor zullen worden ver
voerd, en de Commissarissen van zoodauige Municipaliteit tot vergoeding van 
eenige schade zullen gehouden zijn, \Velke aan dezelve mocht worden toegebracht, 
gedurende den tijd dat zoodanige copijen van Standaard Maten en Gewichten in 
hun gebruik rnogen zijn geweest. 

12.-Het Uitvoerend Gezag zorgt voor stempels ten koste van eenige Munici
paliteit, die daarom verzoekt, waarmede Maten en Gewichten znllen worden 
geijkt, overeenkornstig deze Ordonnantie of eenige andere bestaande wet, die niet 
door deze Ordonnantie mocht zijn herroepen, en bepaalt de hoedanigheid van zoo
danige stempels, zoo als met de bohoefte van elk district, aangaande letters, enz., 
mocht zijn vereischt. 

13.-Alle Ordonnantieii, Raadsbesluiten, of gebruiken met deze Ordonnantie 
in strijd zijnde, worden mits dezen herroepen. 

14.-Peze Ordonnantie zal kracht van wet hebben eene maand na datum van 
publica tie. 

Aldus vastgesteld door den Volksraad van den Oranjevrijstaat, op den 9dml 
dag van Julij, 1877. 

G. P. VISSER, V oorzitter. 

P. F. R. DJI] VILLIERS, 

Secretaris Volksraad. 

Digitised by the Open Scholarship & Digitisation Programme, University of Pretoria, 2016


	Frontinfo
	1 - 0006
	1 - 0007
	1 - 0008
	1 - 0010
	1 - 0011
	1 - 0012
	1 - 0013
	1 - 0014
	1 - 0015
	1 - 0016
	1 - 0017

	Conventien en Tractaten
	1 - 0019
	1 - 0020
	1 - 0021
	1 - 0022
	1 - 0023
	1 - 0024
	1 - 0025
	1 - 0026
	1 - 0027
	1 - 0028
	1 - 0029
	1 - 0030
	1 - 0031
	1 - 0032
	1 - 0033
	1 - 0034
	1 - 0035
	1 - 0036
	1 - 0037
	1 - 0038
	1 - 0039
	1 - 0040
	1 - 0041
	1 - 0042
	1 - 0043
	1 - 0044
	1 - 0045
	1 - 0046
	1 - 0048
	1 - 0049
	1 - 0050
	1 - 0051
	1 - 0052
	1 - 0053
	1 - 0054
	1 - 0056
	1 - 0057
	1 - 0058
	1 - 0059
	1 - 0060
	1 - 0061
	1 - 0062
	1 - 0063
	1 - 0064
	1 - 0066
	1 - 0067
	1 - 0068
	1 - 0069
	1 - 0070
	1 - 0071
	1 - 0072
	1 - 0073
	1 - 0074
	1 - 0075
	1 - 0076
	1 - 0077
	1 - 0078
	1 - 0079
	1 - 0080
	1 - 0081
	1 - 0082
	1 - 0083
	1 - 0084
	1 - 0085
	1 - 0086
	1 - 0087
	1 - 0088
	1 - 0089
	1 - 0090
	1 - 0091
	1 - 0092
	1 - 0093
	1 - 0094
	1 - 0095
	1 - 0096
	1 - 0097
	1 - 0098
	1 - 0099
	1 - 0100
	1 - 0101
	1 - 0102
	1 - 0103
	1 - 0104
	1 - 0105
	1 - 0106
	1 - 0107
	1 - 0108
	1 - 0109
	1 - 0110
	1 - 0111
	1 - 0112
	1 - 0113
	1 - 0114
	1 - 0115
	1 - 0116
	1 - 0117
	1 - 0118
	1 - 0119
	1 - 0120
	1 - 0121
	1 - 0122
	1 - 0123
	1 - 0124
	1 - 0125
	1 - 0126
	1 - 0127
	1 - 0128
	1 - 0129
	1 - 0130
	1 - 0131
	1 - 0132
	1 - 0133
	1 - 0134
	1 - 0135
	1 - 0136
	1 - 0137
	1 - 0138
	1 - 0139
	1 - 0140
	1 - 0141
	1 - 0142
	1 - 0143
	1 - 0144
	1 - 0145
	1 - 0146
	1 - 0147
	1 - 0148
	1 - 0149
	1 - 0150
	1 - 0151
	1 - 0152
	1 - 0153
	1 - 0154
	1 - 0155
	1 - 0156
	1 - 0157
	1 - 0158
	1 - 0159
	1 - 0160
	1 - 0161
	1 - 0162
	1 - 0163
	1 - 0164
	1 - 0165
	1 - 0166
	1 - 0167
	1 - 0168
	1 - 0169
	1 - 0170
	1 - 0171
	1 - 0172
	1 - 0173
	1 - 0174
	1 - 0175
	1 - 0176
	1 - 0177
	1 - 0178
	1 - 0179
	1 - 0180
	1 - 0181
	1 - 0182
	1 - 0183
	1 - 0184
	1 - 0185
	1 - 0186
	1 - 0187
	1 - 0188
	1 - 0189
	1 - 0190
	1 - 0191
	1 - 0192
	1 - 0193
	1 - 0194
	1 - 0195
	1 - 0196
	1 - 0197
	1 - 0198
	1 - 0199
	1 - 0200
	2 - 0001
	2 - 0002
	2 - 0003
	2 - 0004
	2 - 0005
	2 - 0006
	2 - 0007
	2 - 0008
	2 - 0009
	2 - 0010
	2 - 0011
	2 - 0012
	2 - 0013
	2 - 0014
	2 - 0015
	2 - 0016
	2 - 0017
	2 - 0018
	2 - 0019
	2 - 0020
	2 - 0021
	2 - 0022
	2 - 0023
	2 - 0024
	2 - 0025
	2 - 0026
	2 - 0027
	2 - 0028
	2 - 0029
	2 - 0030
	2 - 0031
	2 - 0032
	2 - 0033
	2 - 0034
	2 - 0035
	2 - 0036
	2 - 0037
	2 - 0038
	2 - 0039
	2 - 0040
	2 - 0041
	2 - 0042
	2 - 0043
	2 - 0044
	2 - 0045
	2 - 0046
	2 - 0047
	2 - 0048
	2 - 0049
	2 - 0050
	2 - 0051
	2 - 0052
	2 - 0053
	2 - 0054
	2 - 0055
	2 - 0056
	2 - 0057
	2 - 0058
	2 - 0059
	2 - 0060
	2 - 0061
	2 - 0062
	2 - 0063
	2 - 0064
	2 - 0065
	2 - 0066
	2 - 0067
	2 - 0068
	2 - 0069
	2 - 0070
	2 - 0071
	2 - 0072
	2 - 0073
	2 - 0074
	2 - 0075
	2 - 0076
	2 - 0077
	2 - 0078
	2 - 0079
	2 - 0080
	2 - 0081
	2 - 0082
	2 - 0083
	2 - 0084
	2 - 0085
	2 - 0086
	2 - 0087
	2 - 0088
	2 - 0089
	2 - 0090
	2 - 0091
	2 - 0092
	2 - 0093
	2 - 0094
	2 - 0095
	2 - 0096
	2 - 0097
	2 - 0098
	2 - 0099
	2 - 0100
	2 - 0101
	2 - 0102
	2 - 0103
	2 - 0104
	2 - 0105
	2 - 0106
	2 - 0107
	2 - 0108
	2 - 0109
	2 - 0110
	2 - 0111
	2 - 0112
	2 - 0113
	2 - 0114
	2 - 0115
	2 - 0116
	2 - 0117
	2 - 0118
	2 - 0119
	2 - 0120
	2 - 0121
	2 - 0122
	2 - 0123
	2 - 0124
	2 - 0125
	2 - 0126
	2 - 0127
	2 - 0128
	2 - 0129
	2 - 0130
	2 - 0131
	2 - 0132
	2 - 0133
	2 - 0134
	2 - 0135
	2 - 0136
	2 - 0137
	2 - 0138
	2 - 0139
	2 - 0140
	2 - 0141
	2 - 0142
	2 - 0143
	2 - 0144
	2 - 0145
	2 - 0146
	2 - 0147
	2 - 0148
	2 - 0149
	2 - 0150
	2 - 0151
	2 - 0152
	2 - 0153
	2 - 0154
	2 - 0155
	2 - 0156
	2 - 0157
	2 - 0158
	2 - 0159
	2 - 0160
	2 - 0161
	2 - 0162
	2 - 0163
	2 - 0164
	2 - 0165
	2 - 0166
	2 - 0167
	2 - 0168
	2 - 0169
	2 - 0170
	2 - 0171
	2 - 0172
	2 - 0173




